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Samenvatting

Deze literatuurstudie vormt het eerste luik van het onderzoeksproject naar het
financieel risicogedrag van jongeren. Met deze literatuurstudie hopen we een
bijdrage te leveren aan twee grote vragen binnen onderzoek naar jongeren en
financieel risicogedrag. Ten eerste hopen we dat de huidige literatuurstudie
kwetsbare groepen en geledingen in de maatschappij zal kunnen identificeren. De
bevindingen hiervan zijn relevant omdat dit aanknopingspunten kan aanleveren
om preventie-inspanningen meer gefocust op de belangrijkste doelgroepen af te
stemmen. Ten tweede is het ook de bedoeling om dieper in te gaan op factoren
die bijdragen aan dit financieel risicovol gedrag en/of dit gedrag mogelijk kunnen
verklaren. Dit is niet enkel relevant vanuit het oogpunt van het vergaren van
wetenschappelijke kennis en inzichten, maar kan een belangrijke rol spelen in de
evaluatie en constructie van programma’s voor financiële educatie en
sensibilisering.
De bedoeling van deze literatuurstudie was dan ook drievoudig. Ten eerste
wensten we te zoeken naar een werkbare definitie van financieel risicogedrag bij
jongeren, en indien een dergelijke definitie niet terug te vinden is, deze zelf te
formuleren. Ten tweede zochten we in de literatuur naar factoren die
samenhangen met potentieel risicovol of problematisch financieel gedrag. Ten
derde willen we ook nagaan of op basis van de huidige literatuur en
onderzoeksgegevens het mogelijk is om specifieke groepen te onderscheiden die
meer kwetsbaar lijken voor financieel risicogedrag, met het oog op meer
gefocuste preventie-inspanningen. In deze samenvatting zullen we kort de
belangrijkste bevindingen met betrekking tot deze drie doelstellingen
rapporteren.
Een belangrijke kanttekening die we vooraf wensen te maken is dat er grote
verschillen bestaan in het opzet van de diverse studies en onderzoeken waarop
deze literatuurstudie gebaseerd is. Enerzijds zijn er de grotere en vaak meer
beschrijvende surveystudies die worden afgenomen bij representatieve
steekproeven. Deze studies beperken zich vaker tot het rapporteren van
verschillen tussen bepaalde groepen zonder hierbij andere karakteristieken in
overweging te nemen. Anderzijds vinden we in de empirische wetenschappelijke
onderzoeksliteratuur heel diverse studies die beperkter zijn in het aantal
variabelen dat gemeten of geregistreerd wordt, maar waarbij naast crosssectioneel survey-onderzoek soms ook gebruik gemaakt wordt van experimentele
onderzoeksopzetten. Deze studies bevragen meestal een gelegenheidssteekproef
van universiteitsstudenten maar gaan via multivariate analyses de impact van
verschillende factoren vergelijken. Wanneer we ingaan op de vraag naar gegevens
rond het voorkomen van financieel risicogedrag en problemen, alsook op de vraag
naar het identificeren van meer kwetsbare groepen zullen we vooral beroep doen
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op gegevens uit de eerste groep studies vanwege
representativiteit. Wanneer we op zoek gaan naar factoren
financieel risicogedrag steunen we hoofdzakelijk op de
onderzoeksliteratuur waarin vaak het relatieve belang van
elkaar vergeleken wordt.

de al vermelde
die bijdragen aan
wetenschappelijke
antecedenten met

Definitie van financieel risicogedrag
In onderzoek rond financieel gedrag in het algemeen worden vaak drie
gedragsdimensies onderscheiden, nl. “omgaan met inkomsten en uitgaven”,
“lenen en schulden” en “sparen”. In de onderzoeksliteratuur blijken weinig
conceptuele
definities
van
‘financieel
risicogedrag’
of
‘financieel
probleemgedrag’ terug te vinden zijn. Veelal wordt uitgegaan van operationele
definities van verschillende gedragingen of uitkomsten die als problematisch of
‘risicovol’ worden bestempeld, of gedragingen die net als ‘gezond’ en ‘adaptief’
worden gezien. Vaak terugkomende gedragingen en uitkomsten zijn schulden
(zowel het al dan niet hebben ervan als de grootte), ‘geld lenen bij ouders of
vrienden’, ‘in het rood staan’,’ kopen op afbetaling’ , ‘het hebben van
openstaande rekeningen’. Daarnaast zien we ook zaken als ‘kopen zonder
nadenken’, ‘niet kunnen wachten met kopen’, en ‘kritiek van ouders over het
uitgavenpatroon’, ‘kopen via internet’ (wat niet strikt noodzakelijk risicogedrag
moet zijn, maar vaak gelinkt wordt aan compulsief kopen vanwege de
permanente beschikbaarheid) en ‘spelen om geld’. Een aantal studies neemt ook
copingstrategieën, zoals bezuinigingsstrategieën of overlevingsstrategieën, mee
bij het meten van financieel probleemgedrag, terwijl sommige auteurs ook
focussen op de subjectieve beleving van de financiële situatie, waarbij
bijvoorbeeld het hebben van geldzorgen als problematisch gezien wordt.
Vanwege het ontbreken van een aanvaarde conceptuele definitie in de literatuur
kiezen we hier dan ook zelf voor een eerder pragmatische definitie van financieel
risicogedrag, dat we omschrijven als 'gedrag dat het potentieel heeft om te
leiden tot financieel nadelige of problematische uitkomsten'. Financieel nadelige
uitkomsten verwijzen
dan
naar
zaken als
geld
tekort hebben,
betalingsachterstanden en ‘leningen’, en een negatieve inschatting van de eigen
financiële situatie, terwijl financieel risicogedrag ofwel rechtstreeks gelinkt is
aan deze nadelige uitkomsten (geld lenen, kopen op afbetaling, geldtekorten
aanvullen door spaargeld of bijdragen van ouders, _) ofwel op lange termijn
nadelige gevolgen kan hebben (ongecontroleerd geld uitgeven, onvoldoende
buffer voorzien, kopen via internet en meedoen aan kansspelen). Dit financieel
risicogedrag en financieel nadelige uitkomsten zullen in de kwantitatieve studie
(Werkpakket 2) bij scholieren bevraagd worden.
Enkele cijfers
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Allereerst proberen we kort te inventariseren wat er op dit moment bekend is
over het financieel gedrag van jongeren in België. Wanneer er weinig gegevens uit
België voorhanden waren hebben we cijfergegevens uit de ons omringende landen
gepresenteerd.
Ongeveer driekwart van de 16-18 jarigen in België krijgt zakgeld, waarbij het
bedrag gemiddeld tussen 50 en 60 euro per maand bedroeg in 2010. Het krijgen
van zakgeld en de hoogte van het bedrag is afhankelijk van een aantal factoren
zoals gezinstype, –samenstelling en –achtergrond en het onderwijstype. Iets meer
dan de helft van de 16-17 jarigen heeft een job, vooral tijdens de zomervakantie.
Iets minder dan de helft van de jongeren geeft al het geld dat ze krijgen
onmiddellijk uit, terwijl de rest dit (gedeeltelijk) spaart. Adolescenten maken
een onderscheid tussen sparen voor een buffer en sparen voor een concreet doel.
Ongeveer 40% van de jongeren gebruikt hun zakgeld om voeding (snoep, snacks) te
kopen. Daarnaast is bij de 16-17 jarigen ‘uitgaan’ een belangrijke kostenpost,
evenals het kopen van kleding, belkrediet en sigaretten.
Enkele studies wijzen erop dat bepaald risicogedrag zoals spelen om geld en
kopen op het internet bij niet onaanzienlijke groepen jongeren voorkomen
(spelen: 15%, online kopen: 30%). Er zijn weinig gegevens betreffende financiële
moeilijkheden (bijvoorbeeld schulden en openstaande leningen bij familie en
vrienden) bij jongeren in België. Een al iets oudere studie geeft aan dat ongeveer
15% van de jongeren ‘informele’ schulden heeft (bij ouders, vrienden, familie,
…), maar als we cijfers uit Nederland als referentiepunt nemen dan blijken
jongeren een vrij positieve houding te hebben tegenover geld lenen, wat daar dan
ook door een grote meerderheid van de jongeren gedaan wordt.
Factoren die samenhangen met financieel risicogedrag of financieel nadelige
uitkomsten
Hierbij bekijken we mogelijke antecedenten of correlaten van indicatoren van
risicovol financieel gedrag en problematische uitkomsten, met de bedoeling meer
inzicht te geven in welke factoren samenhangen met financieel gedrag van
jongeren. Een aantal van de voorlopige conclusies zijn echter noodgedwongen
gebaseerd op studies die gedrag van (jong)volwassenen onderzoeken, en veelal
uitgevoerd in het buitenland. Het is dus zeker niet steeds duidelijk in hoeverre
deze bevindingen ook geldig zullen zijn voor een jongere groep adolescenten in
Vlaanderen.
Hoewel op louter ‘economische’ basis het beschikbare inkomen de sterkste
voorspeller zou moeten zijn van het al dan niet ervaren van financiële
moeilijkheden, blijkt uit tal van studies echter dat economisch gedrag beïnvloed
wordt door factoren als individuele verschillen, kennis en vaardigheden, motieven
en attitudes, de inspanningen die een individu levert, bepaalde preferenties,
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beperkingen
en
verwachtingen,
achtergrondkenmerken
en
sociale
beïnvloedingsprocessen. Hieronder vatten we kort de belangrijkste bevindingen
samen voor een aantal clusters van deze factoren.
Demografische factoren en socio-economische achtergrondkenmerken
Hoewel men in een aantal studies ziet dat jongeren die afkomstig zijn uit
gezinnen met beperkte middelen meer financiële moeilijkheden ervaren, blijkt
deze relatie niet overal terug te vinden. Desondanks vormt dit een mogelijke
indicator om kwetsbare jongeren te identificeren. Daarnaast zien we dat, niet
echt onverwacht, oudere jongeren en vooral jongvolwassenen meer financiële
problemen ervaren en meer financieel risicogedrag stellen dan jongere
adolescenten. Jongens hebben over het algemeen meer interesse in financiële
aangelegenheden en scoren beter qua financiële kennis, maar tegelijk zien we bij
hen ook vaker (sommige vormen van) risicovol gedrag. Ook over de relatie tussen
enerzijds onderwijstype en anderzijds financieel risicogedrag en financiële
problemen bestaat onenigheid. Maar indien er een relatie bestaat, wijst deze
eerder in de richting van meer risicogedrag en problemen bij jongeren uit
beroepssecundaire onderwijstypes. In het buitenland zien we eerder gemengde
evidentie voor de hypothese dat jongeren van een andere etniciteit dan de
meerderheidsgroep minder financiële kennis zouden bezitten en meer
problematische uitkomsten zouden ervaren, maar het gaat hier dan ook over
andere minderheidsgroepen dan deze die in de Vlaamse samenleving voorkomen.
Financiële kennis, attitudes, vaardigheden en competenties
Financiële attitudes kunnen verwijzen naar attitudes tegenover schulden en
sparen, de algemene houding die iemand aanneemt tegenover geld of de
centraliteit van materiële bezittingen voor zichzelf en het belang van
consumeren. Financiële kennis verwijst naar het begrijpen van bepaalde
economische en financiële concepten en kennis van financiële mogelijkheden en
instrumenten, en vormt het kernelement van wat vaak wordt benoemd als
‘financial literacy’. Financiële vaardigheden en competenties maken, al dan niet
samen met kennis, deel uit van het vaak gebruikte begrip ‘financial capability'.
Dit verwijst onder andere naar vaardigheden zoals overzicht kunnen houden op
geldzaken, bewust aankopen, de eigen administratie regelen, sparen, lenen en
omgaan met verleidingen.
Er zijn erg diverse operationalisaties beschikbaar om financiële kennis en
vaardigheden/competenties te meten. In dit onderzoek zullen we zowel de
financiële kennis van jongeren met betrekking tot bepaalde producten en
diensten meenemen, alsook de meer subjectieve competenties. Daarnaast worden
zowel attitudes tegenover geld, materiële bezittingen en lenen/schulden
bevraagd als mogelijke predictoren van financieel risicogedrag bij jongeren. Een
factor die minder duidelijk naar voor komt in het bestaande onderzoek maar
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volgens ons wel relevant is op het vlak van financiële kennis en die gelinkt kan
zijn met risicogedrag is de inschatting van jongeren over hun toekomstig loon en
hun ‘kennis’ over de levensduurte en kostprijs van diverse goeden en diensten.
Biases of vertekeningen
Naast kennis over financiële zaken zouden ook een aantal biases of cognitieve
vertekeningen aan de basis liggen van waargenomen verschillen in financieel
risicogedrag. Zo zijn in eerder onderzoek het bijhouden van mentale ‘potjes’, een
overdreven optimistische kijk op de eigen financiële vaardigheden of toekomst en
het niet goed kunnen plannen van toekomstige uitgaven al eerder gelinkt aan
verschillen in financieel gedrag.
Individuele verschillen
In een aantal studies werd al evidentie getoond voor de belangrijke rol van
diverse individuele verschillen. De brede persoonlijkheidstrekken, zoals deze in
het Big Five model van persoonlijkheid worden gespecificeerd, lijken niet sterk
direct gerelateerd aan financieel gedrag of financiële problemen. Daarentegen
bestaat er al heel wat evidentie dat impulsiviteit, weinig zelfcontrole en
sensation seeking (drie erg gelijkende persoonskenmerken) gelinkt zijn aan
financieel risicogedrag of financieel nadelige uitkomsten. Ook individuele
verschillen in tijdspreferentie (delay of gratification, delay discounting of
toekomstoriëntatie), in de houding tegenover risico’s (risicoaversie en
risicobereidheid) en in materialistische attitudes zijn geassocieerd met
verschillende financiële uitkomsten. Daarentegen blijkt de impact van
zelfwaardering en de mate waarin iemand zichzelf verantwoordelijk ziet voor de
gebeurtenissen in zijn leven (locus of control) op financieel gedrag is minder
duidelijk.
Contextfactoren
Naast individuele verschillen speelt ook de omgeving waarin jongeren zich
bevinden een rol. We zien dat de mogelijkheden om risicovol gedrag te vertonen,
zoals de mogelijkheden om op afbetaling te kopen er ook toe leiden dat men hier
meer gebruik van zal maken. Daarnaast hebben jongeren weliswaar meestal
voldoende cognitieve vaardigheden om reclame te ‘doorzien’, maar blijkt uit
onderzoek naar niet-financieel risicogedrag (roken, drinken, .) toch een relatie
met blootstelling aan reclame bij jongeren. Daarenboven is de invloed van
merken, veelal geleerd uit reclame, vooral bij jongeren uit lagere
inkomensgezinnen groot.
Thuis zien we dat financiële opvoeding en beïnvloeding op verschillende manieren
gebeurt: door modellering, waarbij het voorbeeld van ouders gevolgd wordt, via
discussie, sturing en verduidelijking, het aanleren van gewoonten en het afzetten

׀8׀

tegen de ouders. In vrijwel alle studies waarin de invloed van ouders of financiële
opvoeding binnen het gezin wordt onderzocht lijkt deze een invloed te hebben op
het gedrag van kinderen en jongeren.
Ook de invloed van leeftijdsgenoten mag niet onderschat worden. Onderzoek lijkt
te suggereren dat bij adolescenten vooral normatieve beïnvloeding het
koopgedrag zou verklaren. Meer specifiek zou vooral het kopen of bezitten van
bepaalde dingen of merken vanuit de behoefte om door anderen geaccepteerd en
gewaardeerd te worden een rol spelen, eerder dan informationele of
identiteitsvormende aspecten.
De impact van de aandacht die op school wordt besteed aan financiële educatie is
verre van eenduidig. Hoewel er duidelijke korte termijneffecten lijken te zijn is
het onduidelijk in hoeverre diverse vormen van financiële educatie ook op langere
termijn impact hebben.
Theoretische modellen
Wanneer we de bestaande literatuur bekijken zien we dat er geen algemeen
aanvaard model of theoretisch kader gehanteerd wordt om financieel gedrag en
risicogedrag op financieel vlak te verklaren (zowel bij volwassenen als bij
jongeren). Desondanks zien we toch een aantal modellen of theoretische
invalshoeken die regelmatig terugkomen. Daarnaast blijkt uit de literatuurstudie
ook dat in de surveystudies bij jongeren vooral ‘hybride’ modellen gebruikt
worden die elementen uit meerdere theorieën combineren.
De theorie van gepland gedrag (ToPB) kan gebruikt worden om gedrag en
gedragsintenties te verklaren en te voorspellen, en werd al meermaals toegepast
in een financiële context. Het is geen puur economisch rationeel model omdat het
ook plaats geeft aan bijvoorbeeld persoonlijke overtuigingen, vaardigheden en
ook ruimte biedt voor sociale factoren, zoals de invloed van ouders en peers,
educatie, enzovoort. Desondanks is het model beperkt tot enkele brede
variabelen, waardoor het nuttig kan zijn om een uitgebreide versie van een ToPB
model te hanteren waarin plaats is voor bijvoorbeeld bijkomende dispositionele
variabelen. Daarnaast is het niet steeds duidelijk in welke mate het model
predictief is voor daadwerkelijk gedrag, aangezien in de overgrote meerderheid
van de studies gedragsintenties als uitkomstvariabele onderzocht wordt, en geen
daadwerkelijk gedrag.
Het transtheoretische model van gedragsverandering werd al toegepast op gedrag
in de financiële sfeer, waarbij het dan vooral gebruikt wordt om financiële
educatie- inspanningen en individuele begeleiding af te stemmen op de fase,
beslissingsbalans en self-efficacy van de consumenten en om de effectiviteit van
bepaalde educatie-initiatieven te onderzoeken. Hoewel dit model bij ons weten
nog niet eerder gebruikt werd bij jongeren, lijkt het ons wel, mits enige
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aanpassing, geschikt om de effectiviteit van financiële educatie-initiatieven te
evalueren. Om financieel gedrag en het ontstaan van risicogedrag te verklaren
lijkt het minder geschikt. Het dient wel gezegd dat er ook heel wat kritiek
bestaat op dit model.
Daarnaast vinden we in de empirische onderzoeksliteratuur nog enkele andere
modellen terug die gebruikt worden om specifiek financieel gedrag, zoals
spaargedrag (life cycle model), of risicogedrag in het algemeen (dual process
theory of risk taking) te verklaren.
Naast deze theorieën die vaak ontwikkeld werden om gedrag of
gedragsveranderingen te voorspellen of te verklaren, worden in diverse studies
naar financieel gedrag of bestedingspatronen vaak ook meer ‘hybride’ modellen
gehanteerd die een combinatie vormen van een aantal theorieën of op eerder atheoretische basis vooropgesteld worden.
Hoewel er dus geen consensus lijkt te bestaan over een algemeen aanvaard
theoretisch kader, zien we op basis van de bestaande onderzoeksliteratuur en gegevens dat een aantal onderzoekers zich baseert op elementen uit de theorie
van gepland gedrag, aangevuld met dimensies uit andere theoretische kaders of
gebaseerd op eigen inschatting (bv. aanvullen met kennis en vaardigheden). De
focus van het 'planned behavior' model ligt echter op gedragsintenties, eerder dan
op gedrag.
Ook wij kiezen er ervoor om een hybride model te hanteren dat een aantal
elementen van eerder gehanteerde modellen combineert met de factoren die uit
de literatuurstudie als potentieel relevant naar voor komen. In een volgende
sectie presenteren we ons theoretisch kader van waaruit we het kwantitatieve
luik van het onderzoek zouden opzetten.
Model gehanteerd in de huidige studie
In grote lijnen baseren we ons op de elementen van theorie van gepland gedrag,
waarbij we echter vooral zullen kijken naar werkelijk gedrag, eerder dan de focus
te leggen op gedragsintenties. Een schematische voorstelling van dit model wordt
gepresenteerd in Figuur 1. Daarnaast wordt het model aan de uitkomstenzijde
uitgebreid met werkelijke financiële problemen die (kunnen) voorvloeien uit
financieel (risico)gedrag. Behalve attitudes, subjectieve normen en controle
zullen ook financiële kennis en vaardigheden, demografische kenmerken en de
economische bronnen of resources waarover iemand beschikt in het model worden
opgenomen. Daarnaast is er een ruime plaats voorzien om de impact van
individuele verschillen, bijvoorbeeld op het vlak van zelfcontrole te bevragen.

 ׀10 ׀

Figuur 1. Mode
el gehanteerrd in kwantitatief luik

Besluit
Deze litteratuurstud
die vormt he
et eerste lu
uik van een groter ond
derzoeksprojject
naar fin
nancieel risiccogedrag bijj jongeren. Globaal hadden we drrie doelen vvoor
ogen toe
en we deze literatuurstu
udie aanvattten. Ten eerrste wensten
n we te zoekken
naar een
n werkbare definitie va
an financieeel risicogedra
ag bij jonge
eren, en inddien
een derg
rgelijke defiinitie niet terug
t
te vin
nden is, dezze zelf te fo
ormuleren. Als
tweede doel van de
eze literatuu
urstudie weensten we in
n de literatu
uur op zoekk te
gaan naar factoren die samenh
hangen met potentieel risicovol of problematiisch
financieel gedrag. Een
E
derde onderzoeksv
o
vraag sluit meer
m
aan bij de focus op
preventiie die in de latere fase
en van het oonderzoeksprroject naar voren komtt en
heeft b
betrekking op
o het iden
ntificeren vvan risicogrroepen waar educatie en
preventiiewerkers be
est hun inspa
anningen op richten.
Onderzo
oeksvraag 1:
1 Het formu
uleren van e
een werkbarre definitie van financiieel
risicoge
edrag?
Financie
eel risicoged
drag definie
eerden we alls: 'gedrag dat
d het poten
ntieel heeft om
te leide
en tot finan
ncieel nade
elige of pro
oblematisch
he uitkomsten'. Financiieel
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nadelige uitkomsten of financiële problemen omvatten bij de groep jongeren in
de leeftijdscategorie tot 18 jaar dan vooral: geld tekort hebben, niet kunnen
rondkomen, het hebben van betalingsachterstanden, openstaande rekeningen en
‘leningen’ alsook de subjectieve ervaring van financiële moeilijkheden. Sommige
vormen van financieel risicogedrag zijn zeer direct gelinkt aan problematische
uitkomsten, zoals geld lenen, kopen of betalen op afbetaling, terwijl andere
vormen van risicogedrag niet meteen rechtstreeks leiden tot financiële
problemen, zoals ondoordacht kopen, weinig overzicht houden op geldzaken,
bepaalde uitgavenpatronen, internetkopen en spelen om geld.
Onderzoeksvraag 2: Welke factoren hangen samen met of voorspellen
financieel risicogedrag en financieel nadelige uitkomsten?
Hierbij bekeken we een aantal mogelijke antecedenten van risicovol financieel
gedrag en problematische uitkomsten. Een aantal van deze factoren hebben we
uitvoerig besproken in deze literatuurstudie, en op basis van de al bekende
gegevens werden een aantal hiervan weerhouden om op te nemen in het huidige
onderzoek. We hebben getracht deze te kaderen in een breder model, gebaseerd
op maar zeker niet beperkt tot het Theory of Planned Behavior Model. Dit model
voorspelt gedrag en gedragsintenties op basis van attitudes, subjectieve normen
en waargenomen controle. Bij onze invulling van dit model kiezen we er echter
voor om vooral te focussen op financieel risicogedrag (eerder dan
gedragsintenties) en voegen we financiële moeilijkheden toe als ultieme
uitkomstvariabelen. De financiële risicogedragingen en financiële moeilijkheden
zullen we dan proberen te voorspellen op basis van een aantal factoren die uit de
literatuurstudie naar voor kwamen. We hebben deze factoren in een voorlopig
model ondergebracht in een aantal clusters van predictoren die passen in een
Theory of Planned Behavior-kader of daar een uitbreiding bij vormen. De in het
model inbegrepen clusters zijn Demografische kenmerken, Economische bronnen,
Individuele verschillen, Attitudes, Financiële kennis en vaardigheden, Controle,
Biases of vertekeningen en Subjectieve normen (contextfactoren). De bedoeling
van het vervolg van dit onderzoeksproject is dan ook om op basis van het
uitgewerkte model een aantal hypothesen te toetsen met betrekking tot de rol
die deze factoren zullen spelen in het voorspellen van financieel risicogedrag bij
jongeren.
Onderzoeksvraag 3 : Kunnen we risicogroepen identificeren waarop educatieinspanningen zich kunnen richten?
Op basis van de onderzoeksliteratuur konden we enkele trends waarnemen in het
al bekende onderzoek wat toeliet om hypothesen te formuleren m.b.t. het
afbakenen van bepaalde risicogroepen. Het opnemen van een uitgebreid aantal
mogelijke predictoren in het kwantitatieve onderzoeksluik zal ook toelaten om
een duidelijk beeld te krijgen op de samenhang tussen een aantal van de
verschillende predictoren en het onderscheiden van proximale en distale
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antecedenten van financieel risicogedrag, wat hopelijk ook inzicht geeft in de
onderliggende factoren die verklaren waarom bepaalde groepen in de
maatschappij meer kwetsbaar zijn dan andere voor wat betreft het ervaren van
financiële moeilijkheden
Belangrijk is dat er op dit moment ook niet zoveel bekend is over hoe het
financieel gedrag en risicogedrag van de groep jongeren die zich net voor die
cruciale leeftijd van 18 jaar bevindt eruit ziet. Daarenboven, en nog belangrijker,
is er geen duidelijk zicht op welke factoren bepalend zijn voor deze financiële
weerbaarheid van jongeren tussen 16 en 18 jaar. Een grondige studie van deze
beïnvloedende factoren zoals wij hier voorstelden zal hopelijk bijdragen aan
zowel het identificeren van bepaalde risicogroepen als het in kaart brengen van
de cruciale componenten die bepalend zijn voor gezond financieel gedrag. Het
identificeren van risicogroepen en het aanduiden van de achterliggende gronden
waarom net zij meer risico lopen op financiële moeilijkheden zal dan kunnen
bijdragen aan het meer gericht afstemmen van preventie-initiatieven op maat
van specifieke doelgroepen. Daarnaast zal het blootleggen van de belangrijkste
beïnvloedende en eventuele beschermende factoren voor financieel risicogedrag
en het ervaren van financiële moeilijkheden kan er toe bijdragen dat bepaalde
lacunes in de huidige educatie-inspanningen aan de oppervlakte komen en wijzen
op bepaalde onderbelichte elementen in de huidige aanpak, die bij doorgedreven
aandacht zouden kunnen bijdragen aan een versterking van de financiële
weerbaarheid van jongeren.
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1. Situering
Deze literatuurstudie vormt het eerste luik van het onderzoeksproject
naar het financieel risicogedrag van jongeren. In de schuldhulpverlening zien we
een stijgend aantal jongvolwassenen die een beroep doen op budgetbegeleiding,
budgetbeheer, opstellen van een afbetalingsplan, en onderhandelen met
schuldeisers (Op de Beeck, Brodala, & Storms, 2011). Ook de statistieken die de
Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België in
2011 publiceerde, leiden tot dezelfde conclusie, namelijk dat problematische
schuldensituaties meer en meer ook jongvolwassenen treffen. De statistieken
tonen dat 18- tot 24-jarigen 5,3% uitmaken van de totale Belgische bevolking met
achterstallige betalingen op kredietovereenkomsten. In totaal waren er in 2011 16
899 jongvolwassenen (18- tot 24-jarigen) met betalingsachterstanden op hun
kredietovereenkomsten (Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren,
2011).
Deze problematiek, die waargenomen wordt bij jongvolwassenen heeft
zijn wortels in een eerdere levensfase. De manier waarop jongeren met geld
omgaan, hun bestedingspatronen en kennis en vaardigheden om passende
economische beslissingen te nemen zal hoogstwaarschijnlijk aan de basis liggen
van latere financiële problemen of financiële weerbaarheid. Financiële educatie is
dan ook noodzakelijk om jongeren de nodige vaardigheden, kennis, mogelijkheden
en middelen aan te reiken om hen in staat te stellen om hun budget op een
verantwoorde manier te beheren.
Op dit moment wordt financiële vorming in het Vlaams onderwijs ingebed
onder de vorm van vakoverschrijdende eindtermen. Het is echter niet duidelijk in
welke mate er in de scholen ook effectief voldoende tijd kan worden uitgetrokken
om hierrond te werken of in hoeverre leerkrachten voldoende worden ondersteund
om deze vaardigheden aan hun leerlingen te kunnen aanleren. Als antwoord
daarop hebben enkele instanties, zoals het Vlaams Centrum Schuldenlast, hierrond
materiaal ontwikkeld of bijeengebracht om aan te bieden aan leerkrachten en/of
preventiewerkers om deze lacune op te vullen. Het is echter niet steeds duidelijk
in welke mate deze materialen zijn aangepast aan de typische problematieken en
doelgroepen die een groter risico lopen op financiële problemen.
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Dit onderzoek hoopt daarom de ontwikkelaars van educatieve materialen
te ondersteunen door hen een zicht te bieden op het financieel gedrag en dan
vooral financieel risicogedrag van de Vlaamse jongeren van 16 jaar tot en met 18
jaar (uit welke bronnen bestaat het inkomen van jongeren, waaraan besteden
jongeren hun geld, welk bedrag spenderen ze, hun spaar- en leengedrag) en in
factoren die bijdragen tot het stellen van risicovol financieel gedrag. Deze
gegevens kunnen als basis dienen om het aanbod preventief materiaal en
programma’s dat al voorhand zijn te evalueren, en om een signaallijst te
ontwikkelen die het mogelijk maakt financieel risicogedrag van jongeren
vroegtijdig

te

signaleren.

Vanuit

deze

optiek

werd

daarom

eerst

dit

literatuuronderzoek ondernomen.
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2. Probleemstelling
Financiële zelfredzaamheid is een basisvoorwaarde om te kunnen
functioneren in een steeds complexer wordende maatschappij. Daarom is
financiële educatie en het bevorderen van competenties om met geld om te gaan
en zich te wapenen tegen toekomstige financiële verantwoordelijkheden van groot
strategisch belang (Claassen, Polman, & Katteler, 2008). Binnen de hulpverlening
wordt

echter

een

aanzienlijk

aandeel

jongvolwassenen

met

financiële

moeilijkheden opgevangen, wat erop kan wijzen dat niet iedereen blijkbaar even
financieel weerbaar is.
Omdat de financiële moeilijkheden van deze jongvolwassenen natuurlijk
niet vanuit het niets komen opzetten en vaak het resultaat zijn van al eerder
verworven gewoonten en gedragingen is het dan ook belangrijk aandacht te
besteden aan de voorafgaande levensfase, en te focussen op financieel gedrag van
jongeren. Zolang jongeren nog thuis wonen, resulteren deze gedragingen nog niet
noodzakelijk in financiële moeilijkheden, maar met toenemende zelfstandigheid
kunnen bepaalde ‘risicovolle’ gedragingen leiden tot daadwerkelijke financiële
problemen. Financieel risicovol of problematisch gedrag bij jongeren kunnen we
dus zien als een precursor voor latere financiële moeilijkheden. Daarnaast is de
adolescentietijd ook een interessante en vrij turbulente periode, waarin een
transitie

tussen

kindertijd

en

volwassenheid

plaatsgrijpt.

Gewoonten

en

gedragingen die in de kindertijd en adolescentie worden aangeleerd, zullen op
lange termijn hun impact zullen hebben (Bristol, 2001). Zo is spaargedrag volgens
sommigen bijvoorbeeld voor een groot deel afhankelijk van gewoonte (Furnham,
1999; Loibl, Kraybill, & DeMay, 2011) en deze gewoonten worden gevormd tijdens
een langdurig socialisatieproces in gezin en school (Wood, Tam, & Witt, 2005).
Daarom is het belangrijk en relevant om dieper in te gaan op financieel
gedrag van jongeren die nog net niet de status van jongvolwassenen bereikt
hebben. Daarom zal de focus hier in de mate van het mogelijke liggen op het
bespreken van studies waarin jongeren tussen 16 en 18 jaar opgenomen zijn. Er
bestaat al heel wat internationaal onderzoek rond jongeren en geld en dit
onderzoek zullen we hier als uitgangspunt hanteren.
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Met deze literatuurstudie hopen we bovendien een bijdrage te leveren aan
twee grote vragen binnen onderzoek naar jongeren en financieel risicogedrag. Ten
eerste hopen we dat de huidige literatuurstudie kwetsbare groepen en
geledingen in de maatschappij zal kunnen identificeren. Hiertoe kunnen we ons
baseren op bestaande studies waarin de frequenties van financieel risicogedrag in
verschillende groepen van nabij worden bekeken, in de mate dat deze studies al
werden

uitgevoerd.

De

bevindingen

hiervan

zijn

relevant

omdat

dit

aanknopingspunten kan aanleveren om preventie-inspanningen meer gefocust op
de belangrijkste doelgroepen af te stemmen. Ten tweede is het ook de bedoeling
om dieper in te gaan op factoren die bijdragen aan dit financieel risicovol
gedrag en/of dit gedrag mogelijk kunnen verklaren. Dit is niet enkel relevant
vanuit het oogpunt van het vergaren van wetenschappelijke kennis en inzichten,
maar kan een belangrijke rol spelen in de evaluatie en constructie van
programma’s voor financiële educatie. Aan de basis van veel van de bestaande
(buitenlandse) programma’s ligt vaak de impliciete assumptie dat ‘kennis’ en het
beschikbaar stellen van voldoende informatie zal leiden tot gedragsveranderingen
op financieel vlak (Hilgert, Hogarth, & Beverly, 2003). Het is dan ook belangrijk
om te onderzoeken of dit effectief het geval is (de Meza, Irlenbusch, & Reyniers,
2008), welke andere mogelijke factoren predictief zullen zijn en op welke manier
financiële educatie bij jongeren deze elementen kan incorporeren.
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3. Onderzoeksvragen
De bedoeling van deze literatuurstudie was drievoudig. Ten eerste
wensten we te zoeken naar een werkbare definitie van financieel risicogedrag
bij jongeren, en indien een dergelijke definitie niet terug te vinden is, deze zelf
te formuleren. Dit zal hopelijk ook indicaties geven over de constructen die in een
latere kwantitatieve studie dienen te worden opgenomen.
Ten tweede wensen we in de literatuur op zoek te gaan naar factoren die
samenhangen met potentieel risicovol of problematisch financieel gedrag.
Hierbij is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen risico- of protectieve
factoren

op

verschillende

niveaus.

Zo

kunnen

bepaalde

‘demografische’

variabelen, zoals geslacht en onderwijsniveau samenhangen met risicovol
financieel gedrag, wat kan toelaten om preventieprojecten toe te spitsen op
bepaalde groepen jongeren met een specifiek profiel. Echter, vaak zullen deze
waargenomen verschillen tussen groepen toe te schrijven zijn aan achterliggende
individuele verschillen (in attitudes, persoonlijkheid, competenties, kennis, …),
verschillen in gezinsfactoren (bv. opleiding ouders, opvoedingsstijlen, inkomen
ouders, …) en omgevingsinvloeden (zoals peer pressure, subjectieve normen, …).
Daarom is het nodig om voor deze tweede doelstelling een vrij grondige analyse te
maken van de bestaande onderzoeksliteratuur. Uit onze eerste en tweede
onderzoeksvraag hopen we ook de nodige aanknopingspunten te halen om een
geschikte vragenlijst op te stellen om financieel gedrag bij jongeren in kaart te
brengen, evenals een aantal potentiële risicofactoren mee op te nemen. Meer
specifiek wensen we op basis van de literatuur de volgende vragen te
beantwoorden:
•

Hoe ziet het inkomen en uitgaven van Vlaamse jongeren eruit, welke
cijfers zijn hiervoor beschikbaar en hoe recent zijn deze?

•

Kunnen we gegevens terugvinden over de frequentie en ernst van het
voorkomen van financiële nadelige uitkomsten en financieel risicogedrag
bij schoolgaande jongeren tussen 16-18 jaar en voor de verschillende
groepen? Hoe recent en volledig zijn deze gegevens?
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•

Hoe risicovol is ‘risicogedrag’? Welke risicogedragingen zijn gelinkt aan
financiële nadelige uitkomsten?

•

Welk ‘type’ factoren vinden we terug in de literatuur en welke specifieke
factoren zullen bijdragen aan of beschermen tegen risicogedrag?
Ten derde willen we ook nagaan of op basis van de huidige literatuur en

onderzoeksgegevens het mogelijk is om specifieke groepen te onderscheiden die
meer kwetsbaar lijken voor financieel risicogedrag, met het oog op meer
gefocuste preventie-inspanningen.
•

Vinden we gegevens terug over verschillen tussen groepen
(jongens/meisjes, opleidingsniveau, gezinssamenstelling, …) in de
frequentie en ernst van het voorkomen van financiële nadelige uitkomsten
en financieel risicogedrag bij schoolgaande jongeren tussen 16-18 jaar?

•

Welke achtergrondfactoren die zouden bijdragen aan of beschermen tegen
risicogedrag en financieel nadelige uitkomsten vinden we terug in
internationale literatuur?
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4. Definitie van financieel risicogedrag
Financieel gedrag in het algemeen wordt gedefinieerd als “ … any human
behavior that is relevant to money management” (Xiao, 2008) , p. 70). In
onderzoek

rond

financieel

gedrag

worden

vaak

drie

gedragsdimensies

onderscheiden, nl. omgaan met inkomsten en uitgaven, krediet en sparen. Een
vergelijkbare, maar iets gesofisticeerdere indeling vinden we o.a. bij Hilgert en
collega’s (Hilgert et al., 2003) waar financiële gedragingen (of producten) die
gaan van zeer eenvoudig tot zeer complex, worden onderverdeeld in verschillende
categorieën, namelijk cash management (rekeningen op tijd betalen, uitgaven
bijhouden, …), credit management (kaart bezitten, balans aanvullen, …), sparen
(spaarrekening hebben, sparen voor lange-termijn doelen, …), investeren (geld
spreiden over meerdere investeringen, effectenrekening bezitten ….) en andere
financiële ervaringen (huis kopen, eigen belastingaangifte invullen, …).
Het is ook belangrijk om hier te wijzen op verschillen tussen individuele
gedragingen en gedragspatronen van een individu, en de uitkomsten die hieraan
gelinkt zijn (Ajzen & Fishbein, 1980a; Xiao, 2008). Zo kunnen bepaalde
gedragingen, zoals elke maand geld opzij zetten of geld lenen bij vrienden,
gerelateerd zijn aan uitkomsten zoals een grote spaarreserve of schulden, maar in
de relatie tussen gedrag en uitkomsten zullen nog andere factoren ook een rol
spelen. Daarom is het belangrijk om niet enkel te focussen op uitkomsten (zoals
de omvang van schulden), maar ook op het ermee geassocieerde gedrag (Xiao,
2008).
Terugkomend
onderzoeksliteratuur

op

onze

weinig

eerste

onderzoeksvraag

conceptuele

definities

blijken
van

in

de

“financieel

risicogedrag” of “financieel probleemgedrag” terug te vinden zijn1. Veelal
wordt uitgegaan van operationele definities van verschillende gedragingen of
uitkomsten die als problematisch of ‘risicovol’ worden bestempeld, of gedragingen
die net als ‘gezond’ en ‘adaptief’ worden gezien. Voorbeelden van zulk risicovolle
gedrag is: het maken van schulden, geld lenen, niet rondkomen, spelen voor geld,
en dergelijke. Een problematische uitkomst (bij jongeren) is dan bijvoorbeeld het
hebben van schulden. Bij deze poging om risicovol of problematisch financieel
gedrag af te bakenen kunnen we nog enkele bijkomende bedenkingen maken.
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Een eerste kanttekening is dat wat als problematisch beschouwd wordt
bij volwassenen en wat als problematisch gezien wordt bij en vooral door
jongeren verschillend kan zijn. Jongeren die nog thuis wonen en waar de ouder(s)
instaan voor het voorzien van noodzakelijke levensbehoeften (onderdak, voeding,
…) ervaren namelijk minder snel de consequenties van bijvoorbeeld ondoordacht
omspringen met geld omdat dit dankzij tussenkomst van de ouders voor
levensnoodzakelijke behoeften vaak nooit echt problematisch wordt. Dit wordt
soms aangegeven met de term “premature affluence…teens have a majority of
their money available for discretionary spending, without having to be
responsible for real life expenses and budgeting” (Bachman, 1983), p. 65).
Daarnaast

is

het

voor

jongeren

onder

18

jaar

vaak

niet

mogelijk

consumentenkredieten af te sluiten of om schulden te maken met een
kredietkaart of bij kredietinstellingen. Deze kanttekening heeft twee belangrijke
implicaties. Ondanks dat zij risicovol gedrag vertonen zullen sommige jongeren
weinig nadelige of problematische uitkomsten vertonen omdat deze beperkt
worden door tussenkomst van de ouders. Dit beperkt dan vaak ook het subjectief
ervaren van financiële problemen bij de jongeren zelf. Daarom is het belangrijk
om te proberen het gedrag te identificeren dat, wanneer jongeren eenmaal
zelfstandig gaan wonen, werken en geld uitgeven, tot problematische uitkomsten
zal leiden.
Daarnaast is er ook een tak van onderzoek die zich toespitst op 1financieel
gedrag dat eerder als pathologisch kan worden beschouwd, zoals compulsief
kopen2 (‘het herhaaldelijk en chronisch kopen als reactie op negatieve
gebeurtenissen of gevoelens’ (Oguinn & Faber, 1989) of gokverslavingen3 die een
uitgavenpatroon reflecteren dat ook als problematisch worden gezien kan. Gezien
de comorbiditeit met andere psychische stoornissen zullen we in deze
literatuurstudie niet focussen op deze vormen van problematisch gedrag. In een
minder ‘pathologische’ variant wordt wel regelmatig ‘een tendens tot compulsief

1

Dit sluit een beetje aan bij de algemene bevinding dat er weinig duidelijkheid is rond de
definitie, invulling en structuur van financieel gedrag in het algemeen (zie ook (Xiao,
2008)
2
Hoewel afwezig uit de huidige editie van de Diagnostic Statistical Manual (DSM) IV
situeerde dit zich op de as van persoonlijkheidsstoornissen volgens DSM III-R
3
As 1-stoornis in DSM IV
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kopen’ naar voor geschoven (Roberts & Jones, 2001; Wang & Xiao, 2009).
Daarnaast, en minder persoonsgebonden maar eerder te situeren in tijdelijk
controleverlies, kunnen we ook nog ‘impulsief kopen’ als gedrag met potentieel
problematische financiële uitkomsten zien. Impulsief kopen verwijst naar “a
sudden, compelling, hedonically complex purchasing behavior in which the
rapidity of the impulse purchase decision process precludes thoughtful,
deliberate consideration of all information and choice alternatives“ (Kacen &
Lee, 2002, p.163; zie ook (Bayley & Nancarrow, 1998; Rook, 1987; Thompson,
Locander, & Pollio, 1990; Weinberg & Gottwald, 1982) wat zou voorkomen bij
grote delen van de bevolking, en dus hoogstwaarschijnlijk ook bij jongeren terug
te vinden zijn.
Als we ons baseren op de bestaande onderzoeksliteratuur komen we dus
niet zozeer tot conceptuele definities van financieel risicogedrag of financieel
problematisch gedrag, maar vinden we vooral operationele definities, of
invullingen van problematisch financieel gedrag. We zullen zo meteen dan ook
dieper ingaan op welke uitkomsten en gedraging als risicovol of problematisch
worden beschouwd. Gezien de focus hier op jongeren ligt, hebben we dus getracht
om een aantal gedragingen en uitkomsten te identificeren die in het onderzoek
met betrekking tot geldzaken bij jongeren vaak terugkomen.
Een eerste bevinding is dat in de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur
zeer vaak gefocust wordt op schulden, zowel het al dan niet hebben van schulden
als de grootte ervan. Hierbij gaat het dan veelal om onderzoek bij
jongvolwassenen, en meer specifiek studenten, en bij hen ligt de focus (in de
hoofdzakelijk

Noord-Amerikaanse

literatuur)

vooral

op

het

gebruik

van

kredietkaarten en schulden (zie bijvoorbeeld (Lyons & Neelakantan, 2008;
Norvilitis et al., 2006; Shim, Xiao, Barber, & Lyons, 2009). (Worthy, Jonkman, &
Blinn-Pike, 2010) vatten het als volgt samen: “ … a large portion of the literature
in the area of problematic financial behavior of young adults has focused on use
of credit or amount of debt.(p. 164)”. Voor jongeren onder 18 jaar zou het in
België normaal gezien niet mogelijk zijn om aanzienlijke schulden met creditcards
of bij kredietinstellingen te maken, dus deze vorm van schulden maken is hier niet
zo interessant.
Specifiek voor jongeren tussen 12 en 17 jaar zien we in een Nederlands
onderzoek in Zuid Holland (Terpstra & Tielen, 2008) dat ‘geld lenen bij ouders of
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vrienden’ en ‘in het rood staan bij de bank’ als potentieel problematische
uitkomst gemeten wordt. Ook de grootte van het bedrag waarin men in het rood
staat of geleend heeft werd in dit onderzoek meegenomen, al is dit vaak kleiner
dan de 1000 Euro betalingsachterstand die in de definitie van risicovolle schulden
bij volwassenen door het Nederlands Instituut voor BUDgetonderzoek-(NIBUD)
wordt gehanteerd4. Algemeen lijkt het NIBUD voor volwassen vooral het hebben
van betalingsachterstanden (onbetaalde rekeningen, een betalingsachterstand in
de aflossing van leningen, creditcardschulden of een roodstand op de
betaalrekening) als financiële problemen te operationaliseren (Madern & Van der
Burg, 2012). Soms wordt onderscheid gemaakt tussen formele en informele
schulden (informele schulden zijn leningen bij familie, vrienden, … terwijl
formele schulden verwijzen naar betaalachterstanden op bv. telefoonrekening,
openstaande

boetes

ed.)

en

tussen

problematische

schulden

en

onproblematische schulden. Problematische schulden zijn dan schulden die groot
zijn en/of stress veroorzaken (Vittles, Rintoul, Power, & Keevy, 2008)5.
Daarnaast zijn er een aantal studies die een bredere invulling geven aan
financieel risicogedrag of problematische uitkomsten (ook al wordt het dan vaak
anders genoemd). In het ‘Scholierenonderzoek’ dat door het NIBUD op
verschillende tijdstippen werd uitgevoerd, meet men een hele reeks financiële
gedragingen die te maken hebben met inkomen, sparen, actief administratie
voeren, vaste lasten en financiële achterstand. De uitkomst ‘Financiële
achterstand’ wordt door het Nibud omschreven als het lenen van geld, rood
staan, kopen op afbetaling of het hebben van openstaande rekeningen. In de
vragenlijst van het scholierenonderzoek kwamen daarnaast verschillende vragen
voor over rondkomen en geld tekort. Daarnaast werd door het NIBUD (Nibud &
MOgroep, 2010) een signaallijst ontwikkeld waarbij jongeren voor zichzelf kunnen
identificeren of ze ‘Risico op financiële problemen’ lopen. Hiertoe moet een
jongeren aan ten minste 4 van de 30 mogelijke opgesomde kenmerken voldoen.

4

Bij volwassenen: er zijn meer dan drie schuldeisers, betalingsachterstand duurde 12
maand of langer, betalingsachterstand is groter dan 1000 euro, men kan ten minste
één van de betalingsachterstanden niet zelfstandig binnen de 12 maanden oplossen.
Schulden zijn problematisch als twee of meer van deze situaties gelden (NIBUD)
5
Australisch survey-onderzoek naar schulden bij jongeren tussen 12-17 jaar
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Deze lijst (zie Tabel 1) bevat een aantal interessante ‘risicogedragingen’, maar
ook een aantal zaken die we als financieel problematische uitkomst zouden
klasseren (bv. ‘ik krijg post van een deurwaarder of incassobureau’), antecedente
factoren (bv ‘ik heb al 5 jaar of langer een laag inkomen’) en samenhangende
problematieken (bv. ‘Ik ben verslaafd, dat kost geld!’).
Tabel 1: Signalen voor financiële problemen bij jongeren (Nibud & MOgroep,
2010)
Iedere maand is mijn geld op.
Ik maak ruzie met mijn ouders, vriend(in) over geld.
Ik vraag mijn baas soms om een voorschot op mijn salaris of vakantiegeld.
Ik vul het ene gat met het andere.
Ik doe mijn best om niet aan geld te denken.
Ik gebruik vaak mijn creditcard.
Ieder jaar heb ik meer schulden.
Automatische incasso’s worden niet afgeschreven.
Ik vraag geld aan familie en vrienden
Het gebeurt regelmatig dat ik niet kan pinnen
Ik koop steeds vaker bij een postorderbedrijf.
Ik denk vaak na over wat ik bedrijven kan vertellen om niet te hoeven betalen
Ik haal geld van mijn spaarrekening
Ik slaap niet van de geldzorgen.
Ik heb al vijf jaar of langer een laag inkomen.
Ik hoop snel een prijs te winnen in de loterij, dan ben ik van mijn schulden af.
Ik weet niet hoeveel geld er iedere maand op mijn rekening komt.
Ik schaam mij erg voor mijn schulden.
Ik betaal rekeningen vaak niet op tijd.
Ik sta vaak rood.
Ik loop achter met de huur en/of energie.
Ik durf niet over mijn geldproblemen te praten.
Mijn administratie is een rommeltje.
Ik ben verslaafd, dat kost geld!
Ik krijg post van de deurwaarder of het incassobureau.
Sparen? Dat kan ik niet!
Ik weet niet wat ik iedere maand allemaal moet betalen.
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Claassen et al., (2008) voerden een Nederlands onderzoek uit naar het
financieel inzicht van jongeren tussen 8 en 17 jaar en keken daarbij ook naar
financieel gedrag zoals sparen en uitgeven. Zij operationaliseren zowel
‘voortekenen van problematisch financieel gedrag’ als ‘risicogedrag’ bij scholieren
uit onder andere vwo, klas 5-6 havo en mbo. Onder voortekenen van
problematisch gedrag vallen ‘kopen zonder nadenken’, ‘niet kunnen wachten met
kopen’, en ‘kritiek van ouders over het uitgavenpatroon’. Zoals we later nog
zullen aanhalen zijn dit zaken die refereren naar gebrekkige zelfcontrole, wat
vaak als een antecedent van financiële problemen gezien wordt. Als risicogedrag
werd hier dan kopen via internet6 (downloaden waarvoor moet worden betaald;
artikelen zoals mobiele telefoons, Ipod; artikelen via tweedehandssites; tickets
voor concerten of reizen), het hebben van schulden (bij ouders, bij broers/zussen,
vrienden,

bank,

kopen

op

afbetaling,

bij

internetbedrijven,

bij

uitgaansgelegenheden,…) - iets dat wij eerder zouden klasseren als uitkomst, en
spelen om geld (kaartspelletjes; spellen in een gokhal; spelletjes op internet; smsspelletjes; telefoonspelletjes op tv; sporttoto of loterijen) geoperationaliseerd.
Nieuwe vormen van geld uitgeven
De brochure ‘Pas op je portemonee! Over geld uitgeven in virtuele
kinderwerelden’ is een uitgave van stichting Mijn Kind Online(Boot, Kwantes,
Pardoen, & Wesel, 2011). Hierin wordt toegelicht hoe spelletjesbedrijven jaarlijks
miljoenen Euro winst maken door kinderen en jongeren ertoe aan te zetten om
geld uit te geven in virtuele werelden. Virtuele werelden worden door
commerciële bedrijven uitgebaat (Sulake, het Finse bedrijf achter Habbo; Young

6

Kopen via internet wordt vooral gezien als risicogedrag vanwege de associatie met
impulsief kopen (Donthu & Garcia, 1999) en compulsief kopen (Reisch, Gwozdz, &
Raab, 2011). Onbeperkte beschikbaarheid, een eindeloos gamma, anonimiteit,
uitgestelde betaling via credit card en gerichte directe marketing zouden impulsief
kopen op internet kunnen aanmoedigen, terwijl tegelijk de uitgestelde bevrediging,
het gebrek aan directe interactie met de producten, het ontbreken van een
aantrekkelijke ‘koopomgeving’ en de mogelijkheid om prijzen en producten te
vergelijken gezien wordt als factoren van online kopen die impulsaankopen net zouden
kunnen verminderen. Waar initieel werd aangenomen dat internetkopen zou leiden tot
meer rationeel koopgedrag, lijkt onderzoek tot nu toe te suggereren dat koopgedrag op
internet eerder samengaat met meer impulsief kopen en minder rationeel koopgedrag
(H Dittmar, Long, & Meek, 2004; LaRose & Eastin, 2002; Policy, 2003)

 ׀25 ׀

Internet Inc., de Duitse ontwerper van Panfu, Disney, …) en werken vaak via het
een ‘Freemium’ principe, waarbij men kinderen of jongeren aantrekt met een
gratis basisversie, en eens men dan tijd en energie in het spel geïnvesteerd heeft
kan men betalen voor de ‘premium’ versie. Hierbij kan dan bijvoorbeeld met echt
geld virtuele meubels, kleren of dierenvoer worden gekocht, of worden betaald
voor een versie van het spel zonder reclame. In veel gevallen gaat het om kleine
bedragen die via SMS betaald kunnen worden, maar waarbij de totale kost
aanzienlijk kan oplopen. Vooral jongere kinderen kunnen veel geld spenderen aan
bijvoorbeeld het kopen van voer voor een virtueel huisdier dat‘anders ‘dood’ zal
gaan’.
“Online gaming site Roiworld surveyed 600 teens ages 13 to 17 in late
April (2010) and found that 43% Social Net Teens have spent money on/in a social
network. This study reveals that Games garner most of the Social Net Spending
among teens. In fact, they have purchased items such as currency for virtual
items in a game (35%) followed by music (33%), avatar accessories in a game (30%)
and points to level up in a game (23%).”
Worthy en collega’s (Worthy et al., 2010) operationaliseren problematisch
financieel gedrag bij studenten aan de hand van 9 zelf ontwikkelde dichotome
items7 die zowel refereren naar financieel risicogedrag zoals geld lenen en limiet
van kredietkaart overschrijden als zaken die eerder gevolgen of copingstrategieën
zijn van financiële problemen (school verlaten en een job zoeken om geld tekort
bij te passen). Een beperktere vorm van financieel risicogedrag betreft het
problematisch winkelen. In een Amerikaanse studie bij scholieren tussen 14 en 18
jaar werd dit ‘problem shopping’ gedrag geoperationaliseerd aan de hand van 6

7

In het afgelopen jaar 1) er aan gedacht hebben om de school te verlaten en te gaan
werken in de plaats, 2) moeite gehad hebben om rekeningen te betalen, 3) geld
geleend hebben van vrienden of familie, 4) geld van hun studielening gebruikt hebben
om andere zaken mee te betalen, 5) de limiet van hun kredietkaart overschreden
hebben , 6) tenminste één cheque uitgeschreven hebben terwijl ze wisten dat die niet
gedekt was, 7) gedaan hebben alsof ze meer geld hadden dan effectief het geval is, 8)
een job gezocht hebben omdat ze geld tekort hadden en 9) onder nul gegaan zijn op
hun bankrekening.
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items8 waarvan drie items wijzen op impulscontrole-problemen bij het kopen, wat
vaak gezien wordt als indicator voor compulsief kopen (Grant, Potenza, KrishnanSarin, Cavallo, & Desai, 2011).
Daarnaast wordt in sommige studies ook niet gesproken over financieel
probleemgedrag (of financiële problemen) maar over ‘financieel welzijn’.
(Norvilitis

et

al.,

2006)

focussen

op

de

grootte

van

schulden

bij

universiteitsstudenten, maar keken tegelijk ook naar een maat voor Financial Well
Being (financieel welzijn). Dit construct wordt niet gedefinieerd, maar wordt
geoperationaliseerd aan de hand van de ‘Financial well being scale’ (Norvilitis,
Szablicki, & Wilson, 2003)9, die peilt naar schulden die als problematisch ervaren
worden en het optimisme over de toekomst inzake schulden.
In een Amerikaanse studie bij universiteitsstudenten zien we dat (Shim et
al., 2009) ook geen definitie voor financial well-being voorstellen, maar zij
hanteren vier indicatoren, namelijk 1) de objectieve indicator ‘schulden’10, 2)

[1]Heb je ooit geprobeerd om minder te kopen ( “Have you ever tried to cut back on
buying things?”) [2] Heeft een familielid al zijn bezorgdheid geuit over de hoeveelheid
tijd die je aan winkelen besteedt? (“Has a family member ever expressed concern
about the amount of time you spend shopping?” )[3] Heb je wel eens school, werk of
een belangrijke sociale activititeit gemist omdat je aan het winkelen was ( “Have you
ever missed school, work or other important social activities because you were
shopping?” )[4] Denk je dat je een problem hebt van overmatig kopen (“Do you think
you have a problem with excessive shopping?”) [5] Heb je ooit al eens de
onbedwingbare neiging gehad om dingen te kopen ( “Have you ever experienced an
irresistible urge or uncontrollable need to buy things?” ) en [6] Heb je ooit al een
groeiende spanning of angst ervaren die enkel opgelost kan worden door te winkelen? (
“Have you ever experienced a growing tension or anxiety that can only be relieved by
shopping?”). Drie van deze vragen (item 1, 5 en 6) zijn gebaseerd op het Minnesota
Impulse Disorders Interview. Jongeren die op deze drie vragen bevestigend antwoorden
worden beschouwd als problematische shoppers.
9
Financial Well-being Scale (Norvilitis et al., 2003): 1) Ik voel me ongemakkelijk over
hoeveel schulden ik heb (I am uncomfortable with the amount of debt I am in); 2) I
maak me zorgen over het terugbetalen van mijn studentenleningen (I worry about
repaying my student loans);3) Ik maak me zorgen over het terugbetalen van mijn
credit card rekening ( I worry about repaying my credit card); 4) Ik denk dat ik er
finacnieel goed voorsta (I think I am in good financial shape )(R); 5) Ik denk vaak na
over mijn schulden (I think a lot about the debt I am in); 6) Ik heb wel eens ruzie gehad
met anderen (ouders, vrienden, life/partner) over wat ik uitgeef (I have had arguments
with others (parents, friends, significant others, …) about my spending), 7) Over vijf
jaar zal ik geen schulden meer hebben op mijn credit card (Five years from now, I will
not be in credit card debt); 8) Over een jaar zakl ik geen schulden meer hebben op
mijn credit card (One year from now, I will not be in credit card debt).
10
Zowel schulden op kredietkaart, studentenleningen en andere leningen
8
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subjectieve tevredenheid met financiële status11 3) het hanteren van extreme
coping strategieën12 en 4) het hanteren van bezuinigingsstrategieën13.
Daarnaast zijn er nog een aantal andere studies bij jongeren en
jongvolwassenen waarin financieel gedrag, eerder dan problematisch financieel
gedrag gemeten wordt. Zo operationaliseren Danes en Haberman (Danes &
Haberman, 2007) financieel ‘gezond’ gedrag aan de hand van 8 gedragsitems14
waarin verwezen wordt naar gedrag op het vlak van omgaan met geld, krediet en
sparen dat de kans op financiële problemen zou verkleinen.
Bij volwassenen zijn er een aantal schalen om financieel gedrag, financieel
probleemgedrag of financiële problemen te meten, zoals deze van Fitzsimmons en
collega’s (Fitzsimmons, Hira, Bauer, & Hafstrom, 1993), waarbij gevraagd wordt in
hoeverre men moeilijkheden heeft om bv. schoenen of kleren te kopen, zich te
verzekeren of dokterskosten te betalen (zie ook (Perry & Morris, 2005; Prawitz et
al., 2006). Recent werd voor volwassenen ook een schaal ontwikkeld die ‘Financial
Management Behavior’15 meet aan de hand van een aantal stellingen, welke

11

Met items als ‘ik ben tevreden met de manier waarop ik mijn rekeningen betaal’, ‘Ik heb
moeite om dingen te betalen’, en ‘ik maak me constant zorgen om geld’
12
Eén kredietkaart gebruiken om de andere af te betalen; uitstellen van medische of
tandartszorg, minder uren opleiding volgen om meer te kunnen werken, paydayleningen of hoge interest leningen afsluiten
13
Sociale activiteiten en uitgaan beperken, veranderen van winkel gewoonten of
eetgewoonten om geld te besparen.
14
1) Ik hou mijn uitgaven bij (‘I track my expenses’); 2) Ik vergelijk prijzen als ik ga
winkelen (‘I compare prices when I shop’),3) Ik zet geld opzij voor toekomstige
uitgaven ( ‘I set aside money for future needs/wants’); 4) ik gebruik een budget (‘I use
a budget’); 5. Ik betaal het geld dat ik geleend heb op tijd terug (‘I repay the money I
owe on time’), 6. Ik stel doelen om met mijn geld om te gaan (‘I make goals for
managing my money’),7. Ik hou me aan mijn vooraf bepaalde doelen ivm geld (‘I
achieve my money management goals’), en8) Ik praat over met geld omgaan met mijn
familie (‘I discuss money management with my family’)
15
Please indicate how often you have engaged in the following activities in the past six
months:1 = never, 2 = seldom, 3 = sometimes, 4 = often, 5 = always. Comparison
shopped when purchasing a product or service, Paid all your bills on time, Kept a
written or electronic record of your monthly expenses, Stayed within your budget or
spending plan, Paid off credit card balance in full each month, Maxed out the limit on
one or more credit cards, Made only minimum payments on a loan, Began or
maintained an emergency savings fund, Saved money from every paycheck, Saved for a
long term goal such as a car, education, home, etc., Contributed money to a
retirement account . Please rate your behavior regarding insurance within the past
year on a scale of 1 – 5: 1 = Never, 2 = seldom, 3 = sometimes, 4 = often, 5 = always.
Maintained or purchased an adequate health insurance policy, Maintained or purchased
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gelinkt bleken te zijn aan het effectief hebben van schulden en spaargeld (Dew &
Xiao, 2011).
4.1. Conclusie
Een groot deel van het bestaand wetenschappelijke onderzoek bij laatadolescenten en jongvolwassenen focust op attitudes en gedrag op het vlak van
kopen

op

krediet

en

schulden

maken

met

kredietkaarten

bij

(universiteits)studenten, wat een vrij specifieke doelgroep is die zeker niet
representatief is voor de populatie jongeren die wij beogen. Bovendien zouden
deze uitkomsten bij de door ons beoogde doelgroep van jongeren onder 18 jaar in
principe onmogelijk (wegens niet wettelijk) moeten zijn, en dit is dus niet
geschikt om hier mee op te nemen.
We kiezen hier dan ook voor een eerder pragmatische definitie van
financieel risicogedrag als 'gedrag dat het potentieel heeft om te leiden tot
financieel nadelige of problematische uitkomsten' en we baseren ons bij het
afbakenen van dit gedrag en de eraan gelinkte uitkomsten vooral op bestaand
survey-onderzoek waarin de prevalentie van diverse financiële gedragingen van
jongeren onderzocht worden.
Financieel nadelige uitkomsten of financiële problemen omvatten bij de
groep jongeren in de leeftijdscategorie tot 18 jaar : geld tekort hebben, niet
kunnen rondkomen, het hebben van betalingsachterstanden (‘in het rood staan’),
openstaande rekeningen en ‘leningen’ (schulden, vooral bij vrienden of familie, in
mindere

mate

extern)

alsook

de

subjectieve

ervaring

van

financiële

moeilijkheden. In de kwantitatieve vragenlijst nemen we deze financieel nadelige
uitkomsten op.
Daarnaast, soms zelfs moeilijk te onderscheiden van uitkomsten,
operationaliseren we financieel risicogedrag omdat dit geassocieerd is met, of
kan leiden tot problematische uitkomsten. Sommige vormen van risicogedrag zijn
zeer direct gelinkt aan problematische uitkomsten, zoals geld lenen (ooit al

adequate property insurance like auto or homeowners insurance, Maintained or
purchased adequate life insurance; Bought bonds, stocks, or mutual funds
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geleend, nu lenen, bron van de leningen, doel van de leningen, geld lenen om
andere schulden af te lossen), kopen of betalen op afbetaling in zoverre dat
mogelijk is (bv. postorderbedrijven, online, in horeca, …), geld vragen aan ouders
of familie, van spaarrekening afhalen bij geldtekort en systematisch meer geld
uitgeven dan er beschikbaar is. Sommige andere vormen van risicogedrag hoeven
niet meteen rechtstreeks te leiden tot financiële problemen, maar worden in veel
gevallen toch als waarschuwingssignaal gezien omdat de op lange termijn nadelige
gevolgen kunnen hebben, zoals ‘kopen zonder nadenken’, ‘niet kunnen wachten
met kopen’, ‘niet of onvoldoende sparen om een buffer te voorzien’, ‘weinig
overzicht houden op geldzaken’, ‘kritiek van ouders of anderen over het
uitgavenpatroon’, ‘kopen via internet’ en ‘spelen om geld’. In de kwantitatieve
vragenlijst in werkpakket 2 zullen we deze gedragspatronen bevragen, wanneer
we peilen naar algemene uitgaven van de jongeren.
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5. Risicogedrag en problematische financiële
uitkomsten bij jongeren
In de literatuur werden al een aantal voorspellers of correlaten van
indicatoren van risicovol financieel gedrag en problematische uitkomsten
onderzocht. Het bestuderen van deze literatuur zou dan ook een beter inzicht
moeten geven in de factoren die samenhangen met financieel gedrag van
jongeren. Het is echter belangrijk te vermelden dat veel van de vermelde studies
betrekking hebben op onderzoek bij jongvolwassenen (en volwassenen) en vaak
uitgevoerd werden in de VS, en het dus zeker niet steeds duidelijk is in hoeverre
deze bevindingen ook geldig zullen zijn voor een jongere groep adolescenten in
Vlaanderen.
Op louter economische basis zouden we verwachten dat het beschikbare
inkomen de grootste predictor is van het al dan niet ervaren van financiële
moeilijkheden. Uit tal van studies blijkt echter dat economische theorieën die
geformuleerd werden om financieel gedrag te verklaren vaak hopeloos te kort
schieten, omdat gebleken is dat mensen zich niet louter rationeel gedragen. Niet
alleen blijkt economisch gedrag (net als gedrag in andere levensdomeinen)
onderhevig te zijn aan een heel aantal cognitieve vertekeningen (biases, voor een
overzicht zie bv. Kahneman & Tversky, ook de rol van psychologische factoren als
persoonlijkheid, emoties en motivatie kan niet genoeg benadrukt worden
(Ferguson, Heckman, & Corr, 2011; Lea, Webley, & Walker, 1995; Sjoberg &
Engelberg, 2009; B. Stone & Maury, 2006; Webley & Nyhus, 2001). Heterogeniteit
in economisch gedrag wordt immers bepaald door deels individuele verschillen in
persoonlijkheid, intellectuele capaciteit en emoties alsook door de inspanningen
die een individu levert (zie Almlun, in press) die veroorzaakt worden door
verschillen in preferenties, beperkingen en verwachtingen. Daarom zullen we in
de volgende sectie een aantal clusters van mogelijke beïnvloedende factoren
bespreken. Het is immers mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar
financieel gedrag en financieel risicogedrag bij jongeren te kijken. Enerzijds kan
men focussen op socio-demografische factoren, zoals geslacht, achtergrond,
scholingsgraad en dergelijke, en nagaan in welke mate deze bijdragen of
geassocieerd zijn met financieel gedrag. Daarnaast kan men ook aandacht hebben
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voor bepaalde ontwikkelingspsychologische processen (bv. door te focussen op
processen van socialisatie, adolescente veranderingen in risk/sensation seeking,
…), voor de rol van individuele verschillen (bv. persoonlijkheid, zelfcontrole,…), of
financieel gedrag verklaren vanuit waarden of motieven (bv. materialisme,
financiële attitudes, …), cognitieve aspecten (financiële kennis en ‘geletterdheid’,
biases), en sociale beïnvloedingsprocessen (bv. invloed van peers en ouders).
Een

bijkomende

maar

belangrijke

opmerking

betreft

het

zeer

verschillende karakter en de kwaliteit van de hier beschreven studies. De studies
die hier besproken worden zijn zeer divers van aard. Enerzijds bespreken we
gegevens uit een aantal grotere survey studies die eerder beschrijvend van aard
zijn en waarbij een poging gedaan wordt om zoveel mogelijk representatieve
steekproeven te bevragen. Voor deze studies zijn vaak enkel onderzoeksrapporten
beschikbaar waarin de analyses van de gegevens beperkt blijft tot bijvoorbeeld
het rapporteren van verschillen tussen bepaalde groepen (bv. volgens type
onderwijs), zonder dat hierbij andere karakteristieken in overweging genomen
worden. Anderzijds hebben we onze bevindingen ook gedeeltelijk gebaseerd op
empirische wetenschappeljike onderzoeksartikels (vaak gepubliceerd in peerreviewed tijdschriften die opgenomen zijn in de Web of Science citatie-index).
Behalve cross-sectioneel survey-onderzoek wordt hierin soms ook gebruik gemaakt
van experimentele onderzoeksopzetten, welke conclusies omtrent causaliteit
toelaten. Deze studies bevragen meestal een gelegenheidssteekproef (vaak
universiteitsstudenten) en doen geen pogingen om representatieve groepen te
bereiken. Dit soort studies onderzoekt doorgaans ook een beperktere range aan
variabelen, focust vaker op processen en gaat vaker aan de hand van multivariate
analyses de impact van verschillende factoren vergelijken. Het spreekt voor zich
dat indien het verband tussen slechts twee variabelen onderzocht wordt zonder
rekening te houden met variaties op andere factoren, deze verbanden doorgaans
sterker zullen zijn dan wanneer deze in een multivariate analyse worden
opgenomen.
Wanneer we de vraag naar gegevens rond het voorkomen van financieel
risicogedrag en problemen, en de identificatie van meer kwetsbare groepen
trachten te beantwoorden, zullen we vooral beroep doen op gegevens uit de
eerste groep studies vanwege de eerder vermelde representativiteit. Wanneer we
op zoek gaan naar factoren die bijdragen aan financieel risicogedrag steunen we
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hoofdzakelijk op de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur waarin vaak het
relatieve belang van antecedenten met elkaar vergeleken wordt.
Allereerst zullen we in deze sectie kort proberen om de huidige stand van
zaken m.b.t. financieel gedrag in de brede zin van het woord, en meer specifiek
risicovol gedrag kort te inventariseren door na te gaan wat er voor België bekend
is inzake het inkomen van jongeren, sparen en schulden. Bij gebrek aan zeer
uitgebreid nationaal of Vlaams materiaal zullen we voor een aantal gegevens
trachten voor de ons omringende landen cijfermateriaal mee te nemen.
Vervolgens gaan we iets dieper in op een aantal factoren die geassocieerd lijken
te zijn met financieel risicogedrag of problematische financiële uitkomsten.
5.1. Enkele cijfers: Inkomen bij jongeren
Uit eerder onderzoek blijkt dat de voornaamste bron van inkomen bij
jongeren onder 18 jaar hun ouders zijn, die doorgaans voor een groot deel van de
dagelijkse kosten instaan (maaltijden, onderdak, verwarming, …). Daarnaast
hebben veel jongeren als bijkomende bron van inkomsten het zakgeld, dat door
ouders (of soms ook door andere familieleden) voorzien wordt. Uit het OIVO
onderzoek, uitgevoerd in België in 2010 (OIVO, 2011) bleek dat 74 tot 77% van de
jongeren tussen 15 en 17 jaar zakgeld krijgt. De gemiddelde zestienjarige die
zakgeld krijgt, heeft per maand de beschikking over ongeveer 49 €, terwijl de
gemiddelde 17-jarige 56 € per maand krijgt. Het al dan niet krijgen van zakgeld en
de hoogte van het bedrag (over alle leeftijden heen, van 10 tot 17) is afhankelijk
van gezinsfactoren zoals de gezinssamenstelling (hoeveel personen in het gezin),
het gezinstype (jongeren in eenoudergezinnen en co-ouderschap krijgen meer dan
jongeren met samenwonende ouders) en de socio-economische achtergrond van de
ouders (meer zakgeld bij hogere sociale groepen). Het al dan niet krijgen van
zakgeld hangt ook af van het onderwijstype, waarbij jongeren uit het kunstsecundair onderwijs het meest frequent zakgeld krijgen en ook gemiddeld het
hoogste

bedrag

(59

€),

gevolgd

door

leerlingen

uit

het

technisch

en

beroepsonderwijs (respectievelijk 51€ en 49€). Leerlingen uit het algemeen
secundair onderwijs krijgen een bedrag dat aanzienlijk lager ligt (39€).
Ook in buitenlandse studies wordt het beeld bevestigd dat een groot deel
van de jongeren een ‘inkomen’ heeft dat bestaat uit zakgeld, of in elk geval geld
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dat door de ouders voorzien wordt. In Nederland krijgt 88% van de jongeren tussen
15 en 17 zakgeld (NIBUD, 2009), gemiddeld ongeveer 30 euro per maand voor een
16-17 jarige, maar daarnaast wordt ook nog ‘kleedgeld’ (gemiddeld ongeveer65
euro per maand) en belgeld (gemiddeld ongeveer 14 euro per maand) voorzien
(NIBUD, 2011). In Frans onderzoek uit 2006 krijgt 90% van de jongeren tussen 15 en
20 jaar zakgeld, dat aanzienlijk hoger ligt dan in België, namelijk 98 Euro voor een
16-jarige en 125 Euro per maand voor een 17-jarige, maar hier is het onduidelijk
wat er allemaal inbegrepen wordt bij dit zakgeld.
Daarnaast is er ook de optie om een inkomen te verwerven door een job.
Ongeveer 30% van de 15-jarigen heeft een baantje, terwijl ongeveer 57% van de
jongeren tussen 16 en 17 jaar een job heeft (OIVO, 2011). De grote meerderheid
heeft een baantje tijdens de vakantie, maar toch werkt ongeveer 30% van de
jongeren ook tijdens het schooljaar. Leerlingen uit het algemeen secundair
onderwijs hebben beduidend minder jobs dan leerlingen uit andere types, een
bevinding die ook reeds terugkwam in eerder onderzoek (l'Endettement, 2001;
L'observatoire du crédit et de l'endettement, 2001).
Het lijkt erop dat de studentenjobs of bijbaantjes in België en Vlaanderen
minder populair zijn dan bijvoorbeeld in Nederland, waar in sommige studies
ongeveer 66% van de middelbare scholieren een bijbaantje blijkt te hebben
(NIBUD, 2009) terwijl andere studies nog veel hogere cijfers rapporteren
(ongeveer 85% in de groep bovenbouw havo-voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs, (Claassen et al., 2008). Vandaar misschien dat het gemiddelde
‘besteedbare inkomen’ dat in Nederland gerapporteerd wordt (namelijk ongeveer
190 Euro per maand) aanzienlijk veel hoger ligt dan het zakgeld uit België.
Ongeveer de helft van de Franse jongeren van 17 jaar doen wel occasionele
klusjes voor geld, maar slechts 10% geeft aan regelmatig te werken (REF).
We willen hier toch nog even een opmerking vermelden bij deze cijfers
rond het inkomen van jongeren, en dan specifiek vooral m.b.t. het zakgeld. Men
maakt vaak de veronderstelling dat kinderen en jongeren die zakgeld krijgen
betere financiële competenties zullen vertonen dan wanneer ze geen zakgeld
krijgen, omdat ze al van jongsaf leren om met geld om te gaan. Maar, de
resultaten die deze stelling onderzochten zijn niet eenduidig: sommige studies
wijzen inderdaad op een positief effect van zakgeld, zoals bijvoorbeeld
(Abramovitch, Freedman, & Pliner, 1991) die toonden dat een inkomen uit zakgeld
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bij kinderen geassocieerd is met betere financiële competenties (deze kinderen
geven evenveel uit met ‘kredietkaart’ als wanneer ze cash moeten betalen, en
bovendien hebben ze een betere kennis van prijzen), maar er zijn ook studies die
geen verband tonen (bv. Marshall & Mcgruder, 1960) en er is ook een onderzoek
waar een negatief effect van zakgeld leek te zijn (Duguay, 2000). We kunnen dus
niet met zekerheid zeggen dat het krijgen van zakgeld er automatisch zal voor
zorgen dat jongeren minder financieel risicogedrag vertonen of minder financiële
moeilijkheden ervaren.
5.2. Enkele cijfers: uitgeven en sparen bij jongeren
De OIVO–studie naar het financieel gedrag van jongeren uit 2011 gaf aan
dat ongeveer 44% van de 16-17 jarigen het geld dat ze krijgen meteen uitgeven,
terwijl de rest het op een bankrekening zet of thuis bewaart met het vooruitzicht
daar later een grotere aankoop mee te doen. Als we naar de volledige groep
jongeren kijken zien we dat zakgeld onmiddellijk uitgeven vaker gebeurt
naarmate men ouder wordt. Voor de leerlingen die werken zien we dat ongeveer
18% het geld dat ze daarmee verdienen meteen uitgeven, terwijl de rest dit zal
sparen, vooral op een bankrekening.
In Nederland geven MBO-leerlingen en bovenbouwleerlingen van havo-vwo
hun geld vooral uit (66%) wat aangeeft dat dat slechts een minderheid van hen
spaart (Claassen et al., 2008). Het NIBUD scholierenonderzoek suggereert
daarentegen dat relatief veel jongeren sparen (ongeveer 88% van de 15-17 jarigen
spaart(NIBUD, 2009), maar dit bedrag kan nogal eens variëren, aangezien 48
procent van de 17-en 18-jarigen enkel spaart wat er overblijft aan het eind van de
maand (NIBUD, 2011).
Een kwalitatief onderzoek in Nederland (Young Works, 2010 in opdracht
van Stichting Weet wat je besteedt) gaf aan dat adolescenten een onderscheid
maken tussen sparen voor een buffer en sparen voor een concreet doel. Op het
moment dat jongeren beginnen met uitgaan, wordt sparen al wat moeilijker
omdat er steeds meer geld wordt uitgegeven. Daarnaast toonde onderzoek naar
‘Money Skills’ (Stichting Weet Wat Je Besteedt, 2011) dat ongeveer 60% van de
jongeren spaart, wat wel dichter aanleunt bij de Belgische cijfers. In Frankrijk
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liggen deze cijfers veel hoger, in 2006 gaf 81 % aan te sparen, waarbij 50% van tijd
tot tijd spaart en 31% regelmatig.
Er bestaat heel wat theorie en onderzoekgegevens rond sparen en
spaargedrag bij volwassenen, maar bij jongeren is dit lange tijd een onderbelicht
domein geweest. Meer recent onderzoek toont echter dat al van vrij jonge
leeftijd, kinderen de waarde van sparen als bescherming inzien en dit ook als
sociaal wenselijk beoordelen (Sonuga-Barke & Webley, 1993).Bij Brits onderzoek
bij een vrij jonge groep tussen 12 en 16 jaar gaf een zeer grote groep aan dat ze
geld spaarden, vooral dan in een spaarpot thuis (Furnham, 1999). De groep die
regelmatig ongeveer de helft van hun zakgeld spaarden was aanzienlijk kleiner.
5.2.1. Waar geven de jongeren dan hun geld aan uit?
Ongeveer 40% van de jongeren gebruikt hun zakgeld om voeding (snoep,
snacks) te kopen. Daarnaast is bij de 16-17 jarigen ‘uitgaan’ een belangrijke
kostenpost, evenals het kopen van kleding, belkrediet en sigaretten. 9% zegt het
zakgeld te gebruiken om alcohol en cannabis te kopen. Dit laatste blijkt ook meer
voor te komen in een-oudergezinnen (OIVO, 2011)
Nederlandse jongeren van 16-17 blijken vooral hun geld uit te geven aan
uitgaan/leuke dingen doen en kleren, terwijl mobiele telefonie op de derde plaats
komt. Wat uitgaan betreft is er geen verschil tussen jongens en meisjes, wat
kleren en schoenen, mobiele telefonie en verzorgingsartikelen betreft wel. Meisjes
geven hier meer aan uit dan jongens. Jongens besteden meer geld aan snoep, aan
sport- en hobbyspullen en aan computerspellen (Claassen et al., 2008).
5.3. Enkele cijfers: Schulden, financiële problemen en risicogedrag bij
jongeren
We hebben geen weet van recent kwantitatief onderzoek in Vlaanderen
waarin gepeild wordt naar problematische financiële uitkomsten, zoals de mate
van schulden en leningen bij jongeren. Het OIVO voerde in 2011 wel een studie uit
naar deelname aan betalende kansspelen, wat volgens een aantal auteurs
(Claassen et al., 2008) zeker beschouwd kan worden als risicovol gedrag wat op
termijn tot schulden kan leiden. Hoewel deelname aan kansspelen onder 18 jaar
wettelijk verboden is, blijken toch ongeveer 15% van de jongeren dit te doen.
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Jongens spelen meer om geld dan meisjes, leerlingen uit het BSO of KSO spelen
meer dan leerlingen uit het ASO en leerlingen uit een meer bescheiden sociale
groep spelen meer dan jongeren uit de middenklasse. Spelen voor geld blijkt ook
samen te hangen met ‘risicogedrag’ op vlak van gezondheid, met name roken en
gebruik van andere middelen. Het meest populair zijn krasbiljetten, loterijen,
pokeren of kaarten voor geld. Sportweddingschappen, vaardigheidsspelen om geld,
bingo of lunaparken zijn minder populair. Online spelen gebeurt wel, maar niet zo
vaak om geld, het gaat dan eerder om via een betalende sms deelnemen aan
wedstrijden. Enigszins verontrustend is dat jongeren die krasbiljetten kopen
(meest populair), dit gemiddeld 2 tot 3 keer per week doen. Gezien de prijs van
krasloten varieert tussen 1€ en 10€, betekent dit dat het bedrag waarvoor men
speelt tot 30€ euro per week kan bedragen. Gemiddeld zien we wel dat ongeveer
32€ per maand uitgegeven wordt aan kansspelen.
Eveneens door het OIVO (2010) werd al onderzoek verricht naar online
kopen, wat potentieel ook als risicogedrag beschouwd kan worden (Claassen et
al., 2008). Ongeveer 30% van de leerlingen uit de laatste jaren van het middelbaar
koopt online. Kleding/schoenen en spelletjes zijn het meest populair om aan te
kopen. De bankkaart is de meest gebruikte manier om online te betalen.
Een

oudere

en

deels

kwalitatieve

studie

uitgevoerd

in

België

(L'observatoire du crédit et de l'endettement, 2001) gaf eveneens enige indicatie
van de mate waarin jongeren schulden hebben. Ongeveer 16% (van de volledige
groep waarin dus ook jongvolwassenen waren opgenomen) zegt een lening
aangegaan te zijn bij ouders, familie of vrienden. Ongeveer 4% van de
minderjarigen zegt over een kredietkaart te beschikken en 4% tussen 16-18 jaar
kocht zaken op afbetaling. Als jongeren iets willen kopen dat ze niet kunnen
betalen, zal slechts ongeveer 6% dit wel kopen, maar dit ligt aanzienlijk hoger
(14.8%) bij jongeren uit gezinnen zonder werkende volwassenen. Deze studie
vroeg ook naar het ervaren van financiële moeilijkheden (om een lening af te
betalen of om een zichtrekening aan te zuiveren), maar hierop antwoordde slechts
3% van de jongeren tussen 16 en 18 jaar bevestigend. Van de totale groep
jongeren en jongvolwassenen blijkt wel dat het ervaren van financiële
moeilijkheden veel vaker voorkomt bij jongeren uit gezinnen zonder verdiener
(16.5%) dan bij een- (8.8%) of twee-verdienders (4.4%), en dat het ervaren van
moeilijkheden aanzienlijk toeneemt met de leeftijd.
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Uit het Nederlandse NIBUD scholierenonderzoek van 2008-2009 bleek dat
bijna twee derde van de scholieren wel eens geld leent, vooral dan van vrienden
en ouders, en dat driekwart van hen niet negatief staat tegenover lenen (NIBUD,
2009). Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen schulden hebben en leningen
hebben, waarbij deze laatste als positiever worden beoordeeld. Iets minder dan
de helft van de scholieren zegt dat ze soms of vaak geld te kort komen. Van deze
groep doet uiteindelijk meer dan de helft niets, de rest gaat lenen bij ouders,
familie of vrienden. Bijna 1 op 5 scholieren geeft aan dat ze het geld dat ze
hebben, direct uitgeven.
In een niet-representatieve steekproef van ongeveer 1000 Nederlandse
scholieren tussen 13 en 19 jaar bleken ongeveer 25% van de jongeren een of
andere vorm van schulden te rapporteren (openstaande rekeningen, in het rood
staan, iets gekocht op krediet, geld geleend bij anderen), en de gemiddelde
schuld bedroeg ongeveer 40 Euro (maar dit is voor de volledige groep waarvan
driekwart geen schulden heeft).
`

In een grootschalig onderzoek in Nederland bij ongeveer 4000 scholieren

(Claassen et al., 2008) bleek financieel risicogedrag (mijn ouders vinden dat ik
teveel geld uitgeef, vaak koop ik zomaar iets zonder dat ik erover heb nagedacht,
en ik ga anders om met geld dan mijn ouders) voor te komen bij ongeveer 17% van
de leerlingen uit de latere jaren van het middelbaar onderwijs. Leerlingen uit de
latere jaren van het middelbaar kopen regelmatig wel eens wat op het internet te
kopen, ongeveer 10% zegt ‘vaak’ schulden te hebben, en 10% speelt vaak om geld.
Een kwalitatief onderzoek bij 150 jongeren tussen 12-25 jaar in Nederland
gaf aan sommige jongeren moeite hebben om niet al hun geld uit te geven, ook al
omdat dat weinig consequenties heeft zolang in levensbehoeften voorzien wordt
door vader of moeder. Er wordt ook wel geleend, al wordt dat vaak beschouwd als
‘geld voorschieten’, met de bedoeling dit meteen terug te betalen, en vaak gaat
het maar om kleine bedragen. Van ouders wordt geleend als grote bedragen nodig
zijn. In een Frans onderzoek naar de houding en gedrag tegenover geld bij
jongeren tussen 15-20 jaar bleek dat 28% van de jongeren ‘spelen om geld’
spontaan als bron om een inkomen te verwerven zagen. Ongeveer een derde van
de 17-jarige jongeren vindt het acceptabel om geld te lenen om minder goede
maanden te overbruggen (40%), om dingen te kopen die je graag wil (32%) en
ongeveer een vierde vindt dit kunnen om op vakantie te gaan (25%). Brits
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onderzoek bij een vrij jonge groep gaf aan dat meer dan de helft van hen dit zei
geld te lenen bij anderen (54.2%), maar dit bleek niet significant geassocieerd met
leeftijd (Furnham, 1999). Amerikaans onderzoek bij middelbare scholieren gaf aan
dat ongeveer 25% van de studenten ‘schulden’ had, en dat de grootte van de
schuld gemiddeld ongeveer rond 700 dollar lag. Jongeren hadden in veel gevallen
geld geleend voor een grote aankoop zoals een auto of motorfiets. Een
Australische survey uitgevoerd bij ongeveer 600 middelbare scholieren (Vittles et
al., 2008) gaf aan dat ongeveer 34% van de 16-jarigen en 42.5% van de 17-jarigen
‘schulden’ hadden, veelal bij familie (meestal ouders). Het geld werd vooral
geleend om de aankoop van kleding en accessoires, mobiele telefoons,
elektronica, CD's en DVD's en eten en drinken te bekostigen. Toch gaf ongeveer
13% van de 17-jarige meisjes ook aan dat er ook een betalingsachterstand was bij
een externe bron (telefoonrekening, bank, onbetaalde boetes, …). Van de
jongeren met schulden lag de gemiddelde schuld voor 16-jarigen op ongeveer
equivalent 260 €, en bij 17-jarigen op ongeveer 400€. Deze schulden
representeren voor ongeveer 10% van de jongeren een bedrag dat hoger ligt dan
hun maandelijkse ‘inkomsten’, en voor ongeveer 10% ligt de schuld lager dan hun
wekelijkse ‘inkomen’. Van de volledige groep 12 tot 17-jarigen gaf 60% aan ooit
schulden gehad te hebben.
5.4. Enkele cijfers : Samengevat
We zagen dat jongeren tussen 16-18 jaar in België vooral een inkomen
lijken te halen uit zakgeld, en in mindere mate uit studentenjobs. Het al dan niet
krijgen van zakgeld en de hoogte ervan is afhankelijk van een aantal verschillende
factoren, waaronder onderwijstype. Iets minder dan de helft van de jongeren
geeft dit zakgeld meteen weer uit, vooral aan uitgaan, kleding en belkrediet.
Enkele studies wijzen erop dat bepaald risicogedrag zoals spelen om geld en kopen
op het internet bij niet onaanzienlijke groepen jongeren voorkomen (spelen: 15%,
online kopen: 30%). Er is weinig informatie inzake schulden bij jongeren in België,
maar als we cijfers uit Nederland als referentiepunt nemen dan blijken jongeren
een vrij positieve houding te hebben tegenover geld lenen, wat dan ook door een
grote meerderheid van de jongeren gedaan wordt. Ook in andere buitenlandse
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studies vinden we dat een kwart of meer van de jongeren geld leent, met soms
niet onaanzienlijke schulden tot gevolg.
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6. Factoren die samenhangen met potentieel
risicovol gedrag of problematische financiële
uitkomsten
6.1. Demografische en achtergrondkenmerken
6.1.1. Gezinssituatie
Bepaalde factoren zoals de gezinssamenstelling, gezinstype, de opleiding
en beroepssituatie ouders en dergelijke blijken samen te hangen met het ervaren
van financiële problemen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het iets ouder onderzoek in
België (L'observatoire du crédit et de l'endettement, 2001) dat jongeren uit
gezinnen waar geen kostwinner is aanzienlijk vaker aangeven zelf financiële
moeilijkheden te ervaren. Men kan veronderstellen dat deze huishoudens ook over
een lager besteedbaar inkomen beschikken dan gezinnen waar tenminste één van
de ouders werkt. Er is reeds eerder gesuggereerd dat jongeren uit een gezin met
lage SES meer kans hebben om schulden of financiële moeilijkheden te hebben,
omdat het gezin waar ze uitkomen minder financiële draagkracht heeft om
eventuele tekorten op te vangen (Wang & Xiao, 2009). Jongeren uit gezinnen met
een lager inkomen blijken ook meer kansspelen te spelen. De impact van enkele
gezinsfactoren zoals het al dan niet samenwonen van de ouders, het inkomen van
het gezin en opleidingsniveau van de ouders op het ervaren van financiële
moeilijkheden bij universiteitsstudenten komt ook terug in Amerikaans onderzoek
bij studenten (Berzin, De Marco, Shaw, Unick, & Hogan, 2006; Worthy et al.,
2010). Opleiding van de ouders blijkt ook geassocieerd met meer financiële
geletterdheid bij middelbare scholieren in de VS (Mandell, 2008).
Daarentegen werden bij scholieren van 16-17 jaar in Nederland weinig
verschillen gevonden in financieel risicogedrag en potentiële problematische
indicatoren tussen bijvoorbeeld twee- en eenouder gezinnen. In de VS voorspelde
het inkomen van ouders niet significant schulden bij universiteitsstudenten (Wang
& Xiao, 2009) en in een Australische studie bij scholieren (15-17 jaar) werd
gevonden dat in huishoudens met een hoog inkomen, er procentueel meer
jongeren met schulden waren dan in huishoudens met een laag tot middelmatig
inkomen (Vittles et al., 2008).
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Hoewel men dus in sommige gevallen ziet dat jongeren die afkomstig zijn
uit gezinnen met beperkte middelen meer financiële moeilijkheden lijken te
ervaren, blijkt deze relatie niet steeds eenduidig. Toch zijn er heel wat indicaties
die wel in deze richting wijzen. In de vragenlijst worden daarom ook vragen
opgenomen die peilen naar de arbeidssituatie van de ouder(s) en de gezinssituatie
(eenouder versus tweeoudergezin) die inzicht kunnen geven in de financiële
middelen waarover het gezin beschikt.
H1: Op basis van de literatuur verwachten we dat de financiële middelen
die in een gezin beschikbaar zijn samenhangen met het ervaren van financiële
moeilijkheden. Gezien de niet eenduidige resultaten is het mogelijk dat
‘gezinssituatie’ de relatie tussen financieel risicogedrag en financieel nadelige
uitkomsten modereert, m.a.w. dat vooral bij jongeren uit een gezin met minder
financiële middelen het financieel risicogedrag sneller zal leiden tot financiële
moeilijkheden; terwijl jongeren uit een gezin met veel financiële middelen
hierdoor in zekere zin ‘beschermd’ worden.
6.1.2. Leeftijd
Als we de groep jongeren en jong-volwassenen tussen 12 en 25 jaar als
geheel bekijken zien we algemeen dat een hogere leeftijd samengaat met het
ervaren van meer financiële problemen of het stellen van meer frequent
financieel risicogedrag. De bevinding dat oudere jongvolwassenen meer meer
schulden hebben is natuurlijk makkelijk te verklaren door het feit dat deze nu
eenmaal meer tijd hebben gehad om een bepaald schuldbedrag te accumuleren
(Norvilitis et al., 2006). Daarnaast werd ook al de hypothese opgeworpen dat 1)
men met ouder worden ook toleranter wordt tegenover schulden, en 2) dat
jongeren meer optimistisch zijn over hun financiële toekomst dan ouderen. Dit
effect blijft bewaard in studies waar leeftijd als slechts één van een hele reeks
verklarende factoren opgenomen werd. In een studie bij universiteitsstudenten
bleken oudere studenten significant meer financieel risicogedrag te vertonen dan
jongere studenten (Worthy et al., 2010).
In de studies uitgevoerd in België en Nederland zien we vaak dat met
toenemende

leeftijd,

jongeren

de

beschikking

krijgen

over

meer

geld

(bijvoorbeeld meer zakgeld) maar dat er verhoudingsgewijs ook aanzienlijk meer
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geld wordt uitgegeven en minder geld overblijft van de inkomsten. Omdat we hier
beogen om zicht te krijgen op financieel risicogedrag van jongeren de
leeftijdscategorie 16-18 jaar, vallen er relatief weinig leeftijdseffecten te
verwachten.
6.1.3. Geslacht
Mannen en vrouwen lijken te verschillen in hun financieel gedrag, maar in
termen van financieel risicogedrag lijkt er weinig eenduidigheid te bestaan in de
literatuur. Een aantal studies toont dat mannelijke scholieren (Claassen et al.,
2008; S.M. Danes & Haberman, 2007) en mannelijke universiteitsstudenten
(Markovich & DeVaney, 1997; Shim et al., 2009) meer (gepercipieerde) financiële
kennis hebben dan vrouwelijke scholieren en studenten, maar deze verschillen
blijken zich niet steeds te vertalen in verschillen in de frequentie van financieel
risicogedrag. Al vanaf vrij jonge leeftijd (12 jaar), blijken jongens significant meer
interesse te vertonen in financiële aangelegenheden dan meisjes (Furnham, 1999).
Meisjes vertonen enerzijds minder risicogedrag omdat ze budgetten
opstellen en meer georganiseerd omgaan met hun geld (Hayhoe, Leach, Turner,
Bruin, & Lawrence, 2000), terwijl meisjes zich tegelijk ook risicovoller gedragen
door bv. meer uitgaven met kredietkaarten te doen (Angeletos, Laibson, Repetto,
Tobacman, & Weinberg, 2001), meer impulsief te kopen (Lai, 2010); en meer
financieel risicogedrag in het algemeen te vertonen(Worthy et al., 2010). Andere
studies vinden dan weer geen verschil in bijvoorbeeld het hebben van schulden
tussen mannelijke en vrouwelijke universiteitsstudenten (Wang & Xiao, 2009).
Amerikaanse middelbare school jongens sparen meer dan meisjes maar
geven tegelijk ook meer uit, en jongens hebben meer schulden dan meisjes (S.M.
Danes & Haberman, 2007). Ook uit het Nederlandse scholierenonderzoek (NIBUD,
2009) blijkt dat mannelijke scholieren meer geld lenen dan vrouwelijk scholieren
en bovendien minder consciëntieus in het terugbetalen van geld dat ze geleend
hebben.
Daarentegen werden geen significante verschillen getoond in de kans op
schulden bij jongeren in Nederland (Claassen et al., 2008) en ook geen significant
verschil tussen jongens en meisjes voor financieel risicogedrag (Claassen et al.,
2008), met uitzondering van een significant verschil tussen jongens en meisjes
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voor ‘spelen voor geld’ en ‘kopen via het internet’ wat beiden bij jongens
beduidend frequenter voorkwam.
Samenvattend kunnen we hier dus stellen dat jongens over het algemeen
meer interesse vertonen in financiële aangelegenheden, maar dat zij tegelijk
sommige vormen van risicovol gedrag meer zullen gaan vertonen, wat zich echter
niet steeds lijkt te uiten in verschillen tussen jongens en meisjes in termen van
problematische uitkomsten. In welke mate dit toe te schrijven is aan het feit dat
dit risicovol gedrag op deze leeftijd nog niet zal leiden tot ernstige financiële
consequenties of dat het ontbreken van verschillen in problematische uitkomsten
tussen jongens en meisjes toe te schrijven valt aan het feit dat beide groepen
risicogedrag vertonen maar in diverse vormen kan op dit moment niet gezegd
worden.
H2: We verwachten dat jongens beter zullen scoren op financiële kennis
dan meisjes, en dat er geslachtsverschillen zullen zijn voor verschillende vormen
van financieel risicogedrag.
6.1.4. Opleidingsniveau
Volgens sommige auteurs kan men verwachten dat lager opgeleiden een
grotere kans hebben op onvoldoende financieel inzicht (Antonides, 2007). Uit de
cijfers van basisregistratie van het Vlaams Centrum schuldbemiddeling (2009)
blijkt dat lager geschoolden (maximaal diploma lager secundair onderwijs)
oververtegenwoordigd zijn in de schuldhulpverlening in vergelijking met de totale
populatie. Daarnaast vormen vooral mensen die een BSO diploma een risicogroep.
De ervaringen van mensen uit CAW en OCMW’s wijzen er bovendien op dat onder
hun cliënten er een oververtegenwoordiging lijkt te zijn van jongeren die
vroegtijdig de school verlaten. Er zijn ons echter geen gegevens bekend voor
Vlaanderen waarbij verschillen in risicogedrag of problematische financiële
uitkomsten tussen verschillende onderwijstypes reeds worden waargenomen bij
schoolgaande jongeren zelf. De enige uitzondering hierop is de bevinding dat
jongeren uit het BSO en het KSO vaker deel aan betalende kansspelen dan
jongeren uit het ASO.
In Nederland zijn er wel een aantal cijfergegevens beschikbaar, maar
gezien de verschillende onderwijssystemen zijn deze zeker niet rechtstreeks te
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generaliseren.

Ter

verduidelijking:

vwo

(voorbereidend

wetenschappelijk

onderwijs) is vergelijkbaar met ASO en bereidt voor op universitaire studies, Havo
(Hoger algemeen voortgezet onderwijs) heeft niet echt een equivalent in
Vlaanderen maar bereidt jongeren voor op een opleiding in het hoger
beroepsonderwijs buiten de universiteit en vmbo (voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs) is dan eerder vergelijkbaar met BSO in Vlaanderen.
Jongeren uit de hogere klassen van het vwo sparen iets meer dan jongeren
uit het Havo 4 en 5 die dan weer meer sparen dan jongeren in de bovenbouw vmbo
(Nibud, 2005). Ditzelfde onderzoek vond echter geen grote verschillen tussen
onderwijstype in al dan niet geld lenen, hoewel het geleende bedrag wel hoger
lijkt te liggen in de bovenbouw vmbo dan havo of vwo. Ook in het
scholierenonderzoek van 2008 kwam naar voren dat leerlingen in het vwo-havo
vaker een kleiner bedrag lenen dan vmbo leerlingen. De bovenbouw vmbo
leerlingen komen ook vaker geld tekort, en krijgen vaker geld van hun ouders als
er een tekort is. Jongeren met een laag en gemiddeld opleidingsniveau kopen ook
meer op afbetaling dan jongen met een hoog opleidingsniveau (Nibud 2008)
Daarentegen werd in ander Nederlands onderzoek getoond dat vwo-havo
leerlingen hun geld eerder uitgeven en meer lenen dan mbo leerlingen. Voor
kopen via internet, spelen om geld en het hebben van schulden werden echter
geen verschillen gevonden tussen leerlingen van mbo en vwo-havo. Uit het
Nederlandse onderzoek rond schulden bij jongeren (Terpstra & Thielen, 2008)
bleek geen associatie tussen de gevolgde onderwijsvorm en het hebben van
schulden.
Een zeer recent Nederlands onderzoek naar ‘money skills’ (uitgevoerd in
opdracht van de Stichting ‘Weet wat je besteedt’, zie http://www.nibud.nl/overhet-nibud/actueel/nieuws/artikel/wwjb-veel-jongeren-kunnen-niet-met-geldomgaan.html) peilde naar de competenties van jongeren om met geld om te gaan,
gebruik maken van de door het NIBUD geformuleerde competenties. Uit dit
onderzoek, uitgevoerd bij 1166 jongeren bleek er geen betekenisvol verschil
tussen jongeren volgens opleidingsniveau.
Samenvattend lijkt het dus dat indien er een relatie bestaat tussen het
stellen van risicogedrag en problematische financiële uitkomsten, deze eerder in
de richting zou wijzen van meer problemen bij jongeren uit beroepssecundaire
onderwijstypes.
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H3: Op basis van de niet-eenvormige resultaten in de buurlanden
verwachten we dat opleidingsniveau gerelateerd zal zijn aan het stellen van
financieel risicogedrag en het ervaren van financiële moeilijkheden, maar dat
deze relatie waarschijnlijk via andere processen verloopt en het hier geen
rechtstreeks verband betreft (bv. samenhang met gezinssituatie, minder
financiële kennis, …). Wat betreft de richting van het verband voorspellen we dat
jongeren uit het beroep secundair onderwijs eerder kans zouden maken op
financieel risicogedrag en financiële moeilijkheden.
6.1.5. Culturele achtergrond /etniciteit/ meerderheidminderheidsgroep
Ook hier hebben we geen weet van bestaand onderzoek in Vlaanderen of
België. Daarom moeten we ook hier kijken naar internationale bevindingen,
waarbij de minderheidsgroepen echter vaak groepen met andere etnische
achtergronden omvat dan wat in Vlaanderen het geval zou zijn.
Uit het onderzoek naar jongeren met schulden in Zuid-Holland Noord (van
Heijst & Verhagen, 2009) bleken groepen jongeren van verschillende etnische
achtergronden niet significant van elkaar te verschillen. In Amerikaans onderzoek
bij universiteitsstudenten werd de hypothese naar voor geschoven dat etnische
minderheidsgroepen vaak minder goed op de hoogte zijn van de diverse
mogelijkheden om financiële tegemoetkomingen zoals studiefinanciering te
bekomen, en daardoor dus vaak minder beroep doen op deze mogelijkheden, en
daardoor op termijn vaak grotere schulden opbouwen. Er lijkt echter gemengde
evidentie te zijn voor deze hypothese. Enerzijds wordt wel geconstateerd dat
studenten van ‘african-american’ etniciteit meer schulden hadden en hogere mate
van financiële problemen ervoeren dan hun blanke medestudenten (Lyons, 2004;
Munro & Hirt, 1998) maar anderzijds bleek in een andere studie dat de etniciteit
van studenten (blank vs. anders) niet gerelateerd was aan grotere gepercipieerde
financiële kennis of het daarmee geassocieerde hebben van schulden (Shim et al.,
2009). Onderzoek van Worty en collega’s (Worthy et al., 2010) toonde ook dat
etniciteit (blank/african-american/ander) geen predictieve waarde had voor het
voorspellen van problematisch financieel gedrag. In meer beschrijvend onderzoek
werd wel een associatie gevonden tussen achtergrond en financiële geletterdheid,
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waarbij blanke scholieren gemiddeld de hoogste score behaalden, gevolgd door
Asian-Americans, en African Americans (Mandell, 2008).
Het is vrij moeilijk om deze resultaten te extrapoleren naar huidige
situatie in Vlaanderen en België. In het buitenland zien we gemengde evidentie
voor

de

hypothese

meerderheidsgroep

dat

minder

jongeren
financiële

van

een

kennis

andere
zouden

etniciteit
bezitten

dan
en

de

meer

problematische uitkomsten zouden ervaren.
H4: We voorspellen dat, indien er verschillen zouden terug te vinden zijn
in financieel risicogedrag en financieel nadelige uitkomsten, deze vaker zouden
voorkomen bij jongeren die zich identificeren met een minderheidsgroep dan met
een meerderheidsgroep. We verwachten ook dat dit verband dan toe te schrijven
zal zijn aan de samenhang van groepslidmaatschap met een aantal andere
factoren die bepalend zijn voor financieel gedrag, zoals o.a. gezinssituatie.
6.1.6. Samengevat
Het aflijnen van bepaalde risicogroepen op basis van demografische
karakteristieken is niet heel erg eenduidig. Toch zijn er enkele trends op te
merken. Jongeren die afkomstig zijn uit gezinnen met beperkte middelen
(eenoudergezinnen, gezinnen zonder werkende ouders, ..) lijken vaker financiële
moeilijkheden te ervaren. Jongens vertonen enerzijds meer interesse in financiële
zaken maar vertonen tegelijk vaker specifieke vormen van risicovol gedrag.
Hoewel er voor België weinig directe gegevens beschikbaar zijn, lijkt het er op dat
toch eerder jongeren uit het beroepsonderwijs een risicogroep vormen voor het
stellen van risicovol financieel gedrag. Ook voor etniciteit zien we in het
buitenland wisselende evidentie, waarbij in een aantal studies toch blijkt dat
behoren tot bepaalde minderheidsgroepen een risicofactor kan vormen. Omdat we
hier focussen op financieel risicogedrag van jongeren in een zeer nauwe
leeftijdscategorie vallen er relatief weinig leeftijdseffecten te verwachten.
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6.2. Financiële kennis, attitudes, vaardigheden en competenties
6.2.1. Definities
Financiële attitudes, kennis, vaardigheden en competenties worden zowel
in literatuur en surveys bij volwassenen, bij adolescenten en bij jong-volwassenen
naar voor geschoven als belangrijke beïnvloedende factoren. Het idee dat men
door financiële educatie en meer specifiek het bijbrengen van financiële kennis en
vaardigheden de financiële zelfredzaamheid van mensen kan vergroten steunt op
de assumptie dat deze factoren van grote mate bepalend zijn voor financieel
gedrag en financiële problemen.
Financiële attitudes worden vrij breed opgevat en kunnen verwijzen naar
attitudes tegenover schulden en sparen (Lea et al., 1995), de algemene houding
die iemand aanneemt tegenover geld ((Roberts & Jones, 2001)voor een overzicht
van ‘money attitudes’ schalen) maar verwijst soms ook naar de centraliteit van
materiële bezittingen voor zichzelf en het belang van consumeren (bv.
materialisme, (Richins & Dawson, 1992).
Financiële kennis, vaardigheden en competenties worden in de
onderzoeksliteratuur niet steeds duidelijk onderscheiden, en de terminologie lijkt
soms eerder afhankelijk te zijn van lokale conventies. Zo wordt de term ‘financial
capabities’ vooral gebruikt wordt in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, terwijl de
term ‘financial literacy’ eerder gangbaar is de Verenigde Staten. Beide
constructen lijken zowel kennis als vaardigheden te omvatten, zij het in
verschillende mate.
‘Financial literacy (financiële geletterdheid) is een concept dat vaak iets
minder breed wordt ingevuld en vooral verwijst naar het begrijpen van bepaalde
economische en financiële concepten en kennis van financiële mogelijkheden en
instrumenten (Hoelzl & Kapteyn, 2011), hoewel ook hier een eenduidige definitie
ontbreekt. Zo heeft men al in 2006 in de VS een campagne gelanceerd om
‘financial literacy’ te verbeteren (National Strategy for Financial Literacy), terwijl
pas in 2009 de bijhorende definitie voor financial literacy geformuleerd werd
(Remund, 2010). In een recente literatuurstudie naar de conceptuele en
operationele

definitie

van

‘financial

literacy’

worden

vijf

categorieën

onderscheiden: 1) kennis van financiële begrippen, 2) de vaardigheid om over
financiële zaken te communiceren, 3) goed het eigen geld kunnen beheren, 4)

 ׀48 ׀

gepaste financiële beslissingen kunnen nemen en 5) zelfvertrouwen om vooruit te
plannen in functie van toekomstige financiële behoeften. De meest voorkomende
component die door de meeste definities gedeeld wordt is ‘kennis’ (Remund,
2010).
Sommige

auteurs

hanteren

ook

andere

termen

om

vergelijkbare

constructen te benoemen, zoals empowerment, of economische geletterdheid.
“The ability to read, analyze, manage, and communicate about the
personal financial conditions that affect material well-being. It includes
the ability to discern financial choices, discuss money and financial issues
without (or despite) discomfort, plan for the future, and respond
competently to life events that affect everyday financial decisions,
including events in the general economy.” (Vitt et al., 2000), p. xii).
Financiële geletterdheid kunnen we volgens Nederlandse onderzoekers
opvatten als een combinatie van financiële vaardigheden en financiële motivatie
of houding, welke op hun beurt financieel gedrag zullen gaan bepalen. Financiële
geletterdheid van jongeren wordt gezien als een protectieve factor, zodanig dat
wanneer geletterdheid groeit, de kans op problematisch financieel gedrag zal
dalen (van Heijst & Verhagen, 2009).
Op basis van een literatuurstudie waarin weinig eenduidigheid of
consensus werd vastgesteld, stelt Remund (2010) de volgende definitie voor:
“Financial literacy is a measure of the degree to which one understands
key financial concepts and possesses the ability and confidence to manage
personal finances through appropriate, short-term decision-making and
sound, long-range financial planning, while mindful of life events and
changing economic conditions.”
Financial capability’ is een breder begrip dat oa. door Kempson, Collard,
en Moore (E. Kempson, Collard, & Moore, 2005) uitgesplitst wordt naar drie
samenhangende delen: a) financiële kennis en begrip, b) financiële vaardigheden
en competenties, c) financiële verantwoordelijkheid, attitudes en zelfvertrouwen.
Ter illustratie: bij jongeren wordt financial capability door de National Foundation
for Educational Research in het Verenigd Koninkrijk (NFER, 2010) gedefinieerd als
“Financially capable people are able to make informed financial
decisions. They are numerate and can budget and manage money
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effectively. They understand how to manage credit and debt. They are
able to assess needs for insurance and protection. They can assess the
different risks and returns involved in different saving and investment
options. They have an understanding of the wider ethical, social, political
and environmental dimensions of finances.”
Sommige auteurs benoemen het geheel van financiële kennis, begrip en
vaardigheden ook als financieel inzicht (Antonides, 2007). Het Schotse
adviesorgaan voor curriculumontwikkeling in het onderwijs (Council, 1999) stelt
dat “all young people should have opportunities to acquire a broadly-based
financial capability, defined here in terms of understanding, competence,
responsibility and enterprise”. Het begrip ‘capability’ is een belangrijk,
overstijgend begrip waaraan de verschillende onderdelen van de Schotse
financiële educatie ondergeschikt zijn. Financial capability verwijst dan zowel
naar kennis16, vaardigheden of competenties17, verantwoordelijk handelen18 en
ondernemingszin19.
Aansluitend hierbij vermelden we ook de ‘financiële competenties’ die
door het NIBUD (2008) geformuleerd werden voor kinderen en jongeren, met
daaraan gekoppelde leerdoelen. Het NIBUD ziet competenties als ‘vaardigheden’.
De leerdoelen en competenties voor verschillende leeftijdscategorieën gaan
steeds over de volgende onderwerpen: ‘Leren keuzes maken’, ‘Reclame de baas
blijven’, ‘Geldzaken op orde hebben’, ‘Zelf geld verdienen’, ‘Sparen’, ‘Lenen’,
‘Verzekeren’

en

‘Bankzaken

regelen’.

Competenties

en

leerdoelen

zijn

leeftijdsafhankelijk (van 6 tot 23 jaar) en volgens het NIBUD vereist om goed met
geld om te kunnen gaan. De leerdoelen en competenties voor de oudere leeftijden
zijn een uitbreiding en/of een verdieping van de leerdoelen die voor de jongere
leeftijden gelden. In Tabel 2 worden de verschillende competenties voor de groep
16-18 jarigen weergegeven.

16

“having knowledge and understanding of the nature of money, and insight into its
functions and uses”
17
“being able to apply knowledge and understanding of financial matters across a range of
contexts”
18
“a caring and responsible disposition with regard to the use of resources”
19
“being able to deploy resources in an imaginative and confident manner”
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Tabel 2: NIBUD leerdoelen voor de leeftijdscategorie 16-18 jaar.
Leren keuzes maken

De jongeren geven niet meer geld uit dan ze hebben.
De jongeren voldoen aan hun verplichte uitgaven.

Reclame de baas blijven

De jongeren maken onderscheid tussen hun eigen wensen en
wensen die hun door reclame, commercie of onder sociale
druk zijn ingegeven.

Geldzaken

op

hebben

orde

De jongeren zijn in staat al hun geldzaken zelfstandig te
beheren
De jongeren houden bij hun keuzes rekening met de
bijkomende kosten van een aankoop
De jongeren vergelijken prijzen voordat ze een aankoop doen
en letten daarbij zowel op prijs als kwaliteit.
De jongeren hebben hun administratie op orde en betalen
rekeningen op tijd
De jongeren bewaren belangrijke papieren overzichtelijk
De jongeren hebben een overzicht van hun inkomsten en
uitgaven.

Zelf geld verdienen

De

jongeren

controleren

of

ze

minimaal

het

minimumjeugdloon krijgen als ze werken.
De jongeren die werken, weten wanneer ze mogen werken en
welk werk ze mogen doen.
De jongeren vragen belasting terug als zij hebben gewerkt.
Sparen

De jongeren houden bij hun huidige uitgaven rekening met
toekomstige uitgaven.

Lenen

De jongeren die rood staan, weten wat dat betekent en welke
rente ze betalen over de roodstand.
De jongeren nemen de alternatieven voor lenen mee in hun
overweging, voordat ze gaan lenen.
De jongeren zijn op de hoogte van de rente, het bedrag aan
aflossing en de aflosperiode voordat zij gaan lenen.
De jongeren sluiten alleen een lening af als dit past binnen
hun toekomstige budget.
De jongeren beoordelen de verschillende kredietvormen aan
de hand van hun eigen situatie.

Verzekeren

De jongeren sluiten een bepaalde verzekering af als de
situatie daar om vraagt.
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Bankzaken regelen

De jongeren beheren hun eigen bankzaken.
De jongeren doen overboekingen via het internetbankieren
Via het internetbankieren houden ze hun transacties bij en
doen ze, indien nodig, automatisch overboekingen

6.2.2. Operationalisatie en relatie met risicogedrag en
problematische uitkomsten
Bij volwassenen werden eerder al verschillende indelingen en taxonomieën
ontwikkeld om attitudes tegenover geld in kaart te brengen (zie bv. (Wernimont &
Fitzpatrick, 1972) en er werden diverse vragenlijsten ontwikkeld om attitudes
tegenover geld te meten (Furnham, 1984; Tang, 1992; Yamauchi & Templer,
1982).

De

psychometrische

eigenschappen

van

deze

schalen,

zoals

betrouwbaarheid en validiteit, bleken echter niet steeds voldoende (Roberts &
Jones, 2001) en verschillende auteurs stellen verschillende dimensies voorop. Er
zijn wel een aantal gemeenschappelijke dimensies in verschillende schalen terug
te vinden: zo zien we dat geld beschouwen als een instrument om macht uit te
oefenen (“money as power”), attitudes tegenover budgetteren of sparen
(“retaining”), angst m.b.t. geld of het ontbreken ervan en het obsessief omgaan
met geld terugkomt in verschillende schalen.
Daarnaast zijn er specifiek attitudes tegenover schulden, die als een
belangrijke predictor worden beschouwd van het hebben van schulden bij
volwassenen (Kidwell & Turrisi, 2004; Lea, Webley, & Levine, 1993; Livingstone &
Lunt, 1992). Bij jongeren vonden Nelissen, van de Ven & Stapel (2011)20 dat
positieve attitudes tegenover schulden samenhingen met het hebben van hogere
schulden bij jongeren. Een positieve attitude tegenover sparen (‘spaarbehoefte’)
is geassocieerd met een lagere kans op financiële problemen bij volwassenen
(NIBUD, 2012).
Attitudes tegenover geld zijn significant geassocieerd met compulsief
kopen in een sample van universiteitsstudenten (Roberts & Jones, 2001) en bij een

20

Deze onderzoeksresultaten zijn met enige voorzichtigheid te interpreteren aangezien het artikel in
2012 op de lijst werd geplaatst van ‘frauduleuze artikels’ bij het onderzoek naar de publicaties
van D. Stapel door de commissie Levelt (https://www.commissielevelt.nl/leveltcommittee/fraud-determined/)
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steekproef van 16 tot 20 jarige studenten vond Lai (2010) eveneens dat
adolescenten met positieve attitudes tegenover krediet en geld als machtsmiddel
meer impulsieve aankopen rapporteren.
H5: We verwachten dat attitudes tegenover sparen, schulden en geld
rechtstreeks zullen samenhangen met het stellen van bepaalde vormen van
financieel risicogedrag (vooral gedrag dat rechtstreeks betrekking heeft op een
specifieke attitude).
Er bestaan ook nogal wat verschillen in de manier waarop financial
literacy en financial capability geoperationaliseerd wordt tussen verschillende
landen.
Een aantal van de ‘financial literacy’-surveys focussen erg op zeer
concrete

en

vaak

rekenkundige

invullingen

van

financiële

geletterdheid

(‘objectieve metingen’), waarbij praktische vraagstukken moeten worden opgelost
en kennis van financiële producten wordt bevraagd. Zo wordt bijvoorbeeld in de
Verenigde Staten elke 5-jaar een survey georganiseerd die peilt naar ‘financial
literacy’ van scholieren in het middelbaar (en recent ook hoger onderwijs) door
middel van een testbatterij van een reeks ‘vraagstukken’ rond vier thema’s.
Hieruit bleek dat de financiële kennis van scholieren er de afgelopen jaren alleen
nog maar op achteruitgegaan is (Mandell, 2008). De Test of Economic Literacy
wordt in de VS als genormeerde en gestandaardiseerde test gebruikt om financiële
kennis bij de laatstejaarsstudenten van het middelbaar onderwijs te meten en
bestaat uit 40 multiple choice vragen. Bij jongeren zijn de scores voor financiële
geletterdheid beter bij jongeren die ervaring opdeden met het omgaan met geld
(zoals zakgeld krijgen, een spaarrekening hebben) en waarbij de ouders thuis met
de jongere over geld praatten (Gier, Verschoor, Frijns, & Lehnert, 2007).
Ook het algemeen beeld van financiële geletterdheid bij volwassenen is
niet echt rooskleurig te noemen, met grote groepen mensen die vaak weinig
financieel geletterd zijn in verschillende landen. Daarenboven blijken specifieke
groepen (bv. laagopgeleiden, vrouwen en minderheden) vaak aanzienlijk minder
te scoren (Lusardi & Mitchell, 2007). Bij volwassenen werd financiële kennis
(gemeten aan de hand van kennisvragen m.b.t. specifieke financiële praktijken)
reeds duidelijk gelinkt met financieel gedrag op het vlak van omgaan met geld,
omgaan met krediet, sparen, en investeren. Bovendien bleek specifieke kennis
geassocieerd met specifiek gedrag, waarbij bijvoorbeeld een betere kennis over
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sparen geassocieerd was met meer sparen (Hilgert et al., 2003). Norvilitis et al.
(2006) vonden dat financiële kennis (gemeten met de ‘vraagstukken’ uit de
Jump$tart survey) één van de sterkste predictoren was van schulden bij
universiteitsstudenten. Daarnaast waren ook attitudes tegenover bezittingen en
schulden belangrijke predictoren van schulden.
Een belangrijke kanttekening bij het meten van financiële kennis of
geletterdheid door middel van vraagstukken is echter dat deze eigenlijk een
dimensie van algemene intelligentie lijkt aan te boren. Zo zijn de scores op de
Jump$tart test bijzonder sterk gecorreleerd met de scores van toelatingsexamens
van Amerikaanse universiteiten (SAT of ACT), wat suggereert dat het hier niet
specifiek gaat om het oplossen van financiële problemen, maar dat algemeen
probleemoplossende vaardigheden gemeten worden. Ook bij volwassenen werd
eerder al een sterke relatie gevonden tussen cognitieve mogelijkheden
(intelligentie) en financial literacy (Fogarty & MacCarthy, 2006; Noon & Fogarty,
2007).
Daarnaast is volgens ons een ander belangrijk element van financiële
kennis het correcte inzicht in de kostprijs van diverse goederen en diensten, en
een realistische visie op inkomensbronnen. Zo bleek uit een bevraging van Go
magazine in België in 2011 dat meer dan de helft van de studenten verwacht om
bij aanvang van zijn of haar carrière meer dan 1500 Euro te verdienen, en bijna de
helft verwacht daarenboven extralegale voordelen zoals maaltijdchecks of
hospitalisatieverzekering.(Go

Magazine,

2011).

In

Nederland

bleken

de

verwachtingen nog hoger te liggen: 95% van de jongeren verwacht er meer dan
1500 Euro netto te verdienen. Franse jongeren hebben realistische inschattingen
over leefkosten (vooral van diverse grote uitgavenposten) (public, 2006), maar
zullen waarschijnlijk in de meerderheid van de gevallen niet over de budgetten
beschikken die ze vooropstellen.
H6: We verwachten dat financiële kennis sterk positief geassocieerd zal
zijn met financieel risicogedrag en financieel nadelige uitkomsten.
Financial

capability’

wordt

vaak

gemeten

aan

de

hand

van

zelfbeschrijvende (en dus subjectieve) statements die peilen naar zowel attitudes
en gedrag, en lijken dus meer in te gaan op de ‘vaardigheden’. Voorbeelden van
dit soort surveys werden al op grote schaal georganiseerd in Australie, het
Verenigd Koninkrijk, en Japan. Sommige surveys, zoals deze die door de Financial
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Services Authority (A. Atkinson, McKay, Kempson, & Collard, 2006) in het Verenigd
Koninkrijk worden georganiseerd nemen ook een ‘kennistest’ mee op.
Belangrijk om hier op te merken is, is dat De Meza, Irlenbusch, & Reyniers
(2008) van oordeel zijn dat variaties in financiële capability meer gerelateerd zijn
aan psychologische factoren, eerder dan aan verschillen in hoeveel informatie of
kennis waarover iemand beschikt. Zo zouden bijvoorbeeld allerlei vertekeningen
maken dat zelfs wanneer iemand over voldoende kennis beschikt, deze toch niet
steeds financieel vaardig zal zijn. Voorbeelden van dit soort biases zouden bv.
mental accounting, status qou bias, procrastinatie, en loss aversion kunnen zijn.
Dit laatste aspect is ook belangrijk wanneer we kijken naar educatie en
preventieprogramma’s. Heel wat financiële educatieprogramma’s die focussen op
het verbeteren van kennis inzake financiële aangelegenheden zijn namelijk
opgezet vanuit het perspectief dat financiële geletterdheid een belangrijke factor
is voor het voorkomen van financiële moeilijkheden. Wanneer financiële
vaardigheden als breed construct als belangrijke factor gezien wordt is het echter
nodig dat educatieprogramma’s en preventie initiatieven niet focussen louter op
het bijbrengen van kennis, maar dat ze rekening houden bij bijkomende factoren
en processen die van belang zullen blijken om financieel gedrag te voorspellen(de
Meza et al., 2008).
Een voorbeeld van een brede operationalisatie van financiële vaardigheden
bij jongeren voor het Nederlandse taalgebied vinden we terug bij de ‘money skills’
van de stichting ‘Weet wat je besteedt’ (terug te vinden op de website :
http://www.edgie.nl/User/LogOn?ReturnUrl=%2fTest%2fCompetence).

Deze

vragenlijst meet de verschillende door het Nibud geformuleerde competenties. De
eerste resultaten tonen dat de groep tussen 16-18 jaar de grootste moeite heeft
om met geld om te gaan en het minst ‘competent’ is. De grootste verschillen in
vaardigheid om met geld om te gaan, doen zich voor bij het op orde houden van
geldzaken, het overzicht houden op en plannen van geldzaken en kennis van de
rechten en plichten van werk en inkomen. Deze vaardigheden bleken echter niet
erg verschillend te zijn volgens opleidingsniveau of geslacht.
Een belangrijke bedenking hierbij is dat financiële vaardigheden of
capabilities in veel gevallen zeer sterk lijken op wat in andere studies naar voor
geschoven wordt als financieel risicogedrag, vooral op het vlak van de inhoud van
de vaardigheden waarnaar gepeild wordt, bijvoorbeeld het organiseren van
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geldzaken en het ondoordacht geld uitgeven. Het verschil zit dan meestal in de
formulering van de vragen: daar waar vaardigheden eerder peilen naar de
‘mogelijkheid’ of ‘hoe goed ben je om …’ zien we dat vragen naar risicogedrag
dan eerder peilen naar frequentie waarmee een bepaald gedrag voorkomt.
H7: Als we erin slagen om financiële vaardigheden en financieel
risicogedrag als afzonderlijke constructen te bevragen, verwachten we een sterk
positieve relatie tussen financiële vaardigheden en het stellen van financieel
risicogedrag. We verwachten een sterk positieve relatie tussen financiële
vaardigheden en het ervaren van financiële moeilijkheden.
6.2.3. Naar meer eenvormigheid
Gezien de gebrekkige consensus die er lijkt te bestaan voor de meting van
financiële attitudes, kennis en vaardigheden stelde Kempson (H. Kempson, 2009)
op basis van een vergelijking van diverse internationale onderzoeken een
referentiekader voor om financiële geletterdheid of financiële vaardigheden bij
volwassenen te meten. Zij identificeerde een aantal domeinen die in de
meerderheid van de geïdentificeerde internationale surveys aan bod komen,
namelijk ‘dagdagelijks omgaan met geld’ (money management), ‘financieel
plannen’ (financial planning), ‘passende financiële producten kiezen’ (choosing
appropriate

products)

en

financiële

kennis

(financial

knowledge

and

understanding). Op basis van 5 criteria werden uit ‘goede’ bestaande vragenlijsten
voor financiële geletterdheid/capability per domein een set ‘kern’vragen
geselecteerd, om zo te komen tot een hanteerbare reeks van 25 vragen.
Een aantal landen werkt momenteel met het OESO (OECD) samen om is
een internationaal bruikbare vragenlijst om ‘Financial Literacy/capability’ te
meten bij volwassenen uit te testen (Atkinson & Messy, 2012). Deze vragenlijst
bestaat uit kennisvragen21, vragen naar gedrag22 en vragen naar attitudes23. De

21

8 items met verschillende antwoordvormen: DIVISION: Imagine that five brothers are
given a gift of $1000. If the brothers have to share the money equally how much does
each one get? [Open response: $200]; TIME VALUE OF MONEY: Now imagine that the
brothers have to wait for one year to get their share of the X. In one year’s time will
they be able to buy: Multiple choice: a) More, b) the same amount, or c) less than they
could buy today. (2 other responses which were considered to be correct: it depends on
inflation, it depends on the types of things they want to buy); INTEREST PAID ON A
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eerste bevindingen (Atkinson & Messy, 2012) wijzen op een tekort aan financiële
kennis bij een aanzienlijk deel van de bevolking van de diverse deelnemende
landen (Albanië, Armenië, Tsjechië, Estland, Duitsland, Hongarije, Ierland,
Maleisië, Noorwegen, Peru, Polen, Zuid-Afrika, VK). Daarnaast bleek ook dat het
financieel gedrag voor verbetering vatbaar was, en dat financiële attitudes zeer
variabel waren. Als bedenking willen we graag wel meegeven dat de attitudeitems vooral verwijzen naar attitudes tegenover sparen en het geprefereerde
tijdsperspectief (lange vs. korte termijn), eerder dan naar financiële attitudes in
het algemeen.
Voor jongeren zijn er echter slechts een beperkt aantal beschikbare
vragenlijsten, en een internationaal vergelijkingsinstrument ontbreekt. Daarom
werd er recent ervoor geopteerd om in de PISA 2013 metingen (internationale
‘test’ van wiskunde, taal en wetenschapskennis en vaardigheden bij 15-jarigen)
ook een maat voor financiële geletterdheid bij jongeren op te nemen. Hierbij
zullen niet enkel het cognitieve begrip van financiële aangelegenheden en
financiële attitudes meegenomen worden, maar ook de uitgaven en spaargedrag
van jongeren. Helaas zijn hier op dit moment niet meer gegevens rond

22

23

LOAN: You lend X to a friend one evening and he gives you X back the next day. How
much interest has he paid on this loan? [Open response: 0]; CALCULATION OF INTEREST
PLUS PRINCIPLE: Suppose you put $100 into a savings account with a guaranteed
interest rate of 2% per year. You don’t make any further payments into this account
and you don’t withdraw any money. How much would be in the account at the end of
the first year, once the interest payment is made? [Open response: $102]; COMPOUND
INTEREST: and how much would be in the account at the end of five years? Would it be:
a) More than $110 b) Exactly $110 c) Less than $110 d) Or is it impossible to tell from
the information given; RISK AND RETURN: An investment with a high return is likely to
be high risk [True/False]; DEFINITION OF INFLATION: High inflation means that the cost
of living is increasing rapidly [True/False]; DIVERSIFICATION: It is usually possible to
reduce the risk of investing in the stock market by buying a wide range of stocks and
shares[True/False]
Before I buy something I carefully consider whether I can afford it, I pay my bills on
time, I keep a close personal watch on my financial affairs, I set long term financial
goals and strive to achieve them; also 4 derived variables indicating ‘borrowing to
make ends meet’, ‘choosing products’ , ‘active saving’ and ‘responsible and has a
household budget’.
I find it more satisfying to spend money than to save it for the long term, I tend to live
for today and let tomorrow take care of itself, Money is there to be spent, I am
prepared to risk some of my own money when saving or making an investment
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voorhanden, de eerste data zullen volgens de laatste berichten pas beschikbaar
zijn in november 2013.
6.2.4. Samengevat
Financiële attitudes kunnen verwijzen naar attitudes tegenover schulden
en sparen, de algemene houding die iemand aanneemt tegenover geld of de
centraliteit van materiële bezittingen voor zichzelf en het belang van consumeren.
Financiële kennis verwijst naar het begrijpen van bepaalde economische en
financiële concepten en kennis van financiële mogelijkheden en instrumenten, en
vormt het kernelement van wat vaak benoemd wordt als ‘financial literacy’.
Financiële vaardigheden en competenties maken deel uit (al dan niet samen met
kennis) van het vaak gebruikte begrip ‘financial capability’ en verwijst o.a. naar
vaardigheden om overzicht te houden op geldzaken, bewust aan te kopen, de
eigen administratie te regelen, te sparen, lenen en omgaan met verleidingen.
Er zijn zeer diverse operationalisaties beschikbaar om financiële kennis en
vaardigheden te meten. In het onderzoek zoals we hier voorstellen zullen we zeer
elementaire financiële ‘kennis’ van jongeren meten aan de hand van de vragen uit
de pilootstudie van het OESO, alsook de meer subjectieve ‘vaardigheden’. Hierbij
dienst wel opgemerkt dat een aantal van deze vaardigheden of competenties in
bijvoorbeeld de ‘money skills’ eerder geformuleerd worden als financieel
(risico)gedrag. Daarnaast worden zowel attitudes tegenover geld, materiele
bezittingen en lenen/schulden bevraagd als mogelijke predictoren van financieel
risicogedrag bij jongeren. Een factor die minder duidelijk naar voor komt in het
bestaande onderzoek maar volgens ons wel relevant is op het vlak van financiële
kennis en die gelinkt kan zijn met risicogedrag is de inschatting van jongeren over
hun toekomstig loon en hun kennis over de levensduurte en kostprijs van diverse
goeden en diensten.
6.3. Cognitieve biases of vertekeningen
Bij financieel gedrag is het belangrijk om zich te realiseren dat mensen
vaak niet-rationeel beslissen en handelen, en dat er een aantal cognitieve
vertekeningen of biases kunnen optreden. Volgens een rapport van de Meza,
Irlenbusch, & Reyniers (de Meza et al., 2008) liggen psychologische factoren en
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biases aan de basis van waargenomen verschillen in financiële competentie (A.
Atkinson et al., 2006), eerder dan een verschil in opleiding of training. Meer
specifiek

concluderen

de

auteurs

op

basis

van

een

overzicht

van

gedragseconomische literatuur dat opleiding en educatie slechts een zeer kleine
impact lijken te hebben op financieel gedrag, en dat een groot deel van de
variabiliteit dus toe te schrijven moet zijn aan andere factoren. Deze auteurs
identificeren zelf procrastinatie (van ‘lastige’ financiële beslissingen), wat gelinkt
wordt aan een lage delay of gratification en time discounting, verlies-aversie,
mental accounting, status-quo bias, optimisme of self-serving bias en andere,
meer algemene psychologische vertekeningen. De auteurs stellen een reeks
aanbevelingen voor die focussen op tegengestelde overwegingen, accountability,
mensen training in het hanteren van regels, training in representaties, en
groepsbeslissingen.
Hieronder bespreken we kort enkele van de cognitieve biases en in welke
mate deze reeds gerelateerd werden aan financieel gedrag, al dan niet bij
jongeren. Daarnaast zijn cognitieve biases ook geassocieerd met bepaalde vormen
van risicogedrag, zoals bv. spelen om geld (illusie van controle).
6.3.1. Planning fallacy
De planning fallacy verwijst naar een gebrekkige inschatting vooraf van
bepaalde zaken. Het bekendste voorbeeld is dat mensen onderschatten hoeveel
tijd het zal kosten om dingen af te werken (Daniel Kahneman & Amos Tversky,
1979); voor een overzicht zie (Buehler, Peetz, & Griffin, 2010)). Deze
zelfvoorspellingsbias kan uitgebreid worden naar ‘voorspellingen’ op financieel
vlak, en wordt dan vaak de ‘budget fallacy’ genoemd. Zo denken mensen dat ze
minder geld zullen uitgeven dan ze effectief zullen doen of dan ze de afgelopen
week hadden uitgegeven. Daarnaast blijkt deze bias af te hangen van de mate
waarin mensen willen sparen: vooral diegenen die hun uitgaven willen beperken of
willen sparen blijken hun toekomstige uitgaven te onderschatten (Peetz &
Buehler, 2009).
Deze bias is echter moeilijk in een cross-sectioneel survey-onderzoek te
bevragen, omdat de essentie van deze vertekening net is dat de inschatting die
mensen vooraf maken niet overeenkomt met de realiteit wanneer men deze na de
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feiten gaat bekijken. Dit vereist dan ook meerdere meetmomenten, wat in de
gegeven context niet mogelijk is.
6.3.2. Verliesaversie, het endowment effect en sunk cost fallacy
Verliesaversie

(gelinkt

aan

prospect

theory)

verwijst

naar

het

psychologische fenomeen dat mensen liever verliezen vermijden dan winst maken
(D. Kahneman & A. Tversky, 1979) en hun gedrag vaak anders zal zijn in situaties
waar er ‘winst’ gemaakt kan worden dan in situaties waar men kan ‘verliezen’.
Barberis en Thaler (2003) concluderen dat mensen in een verliessituatie bereid
zijn meer risico te nemen dan in een winstsituatie. Dit zou betekenen dat er
bijvoorbeeld heel andere processen kunnen afspelen wanneer we kijken naar
situaties van schulden en leningen (verlies), waarbij mensen veel risicovoller
gedrag gaan vertonen in vergelijking met bijvoorbeeld een context van sparen
(winst), waar men voorzichtiger tewerk gaat.
Deze verliesaversie zou mede verantwoordelijk zijn voor zowel het
endowment effect, wat refereert aan de bevinding dat mensen een grotere
waarde toeschrijven aan zaken die ze bezitten dan aan zaken die ze niet bezitten,
en het sunk-cost fallacy fenomeen, waarbij de kosten van investeringen die al
gemaakt werden verdere acties zullen beïnvloeden, zelfs als het objectief gezien
beter zou zijn om de ingeslagen weg te verlaten. Deze laatste werd reeds
gerelateerd aan spelen om geld, omdat mensen het geld dat ze reeds kwijtraakten
laten meetellen in hun beslissing om nog meer geld uit te geven “om het geld
terug te winnen”, zelfs wanneer de aard van een gokspel inhoudt dat dit
onafhankelijke gebeurtenissen zijn (Griffiths & Wood, 2001).
Hoewel dit interessante processen zijn, vinden we voorlopig relatief
weinig evidentie die deze vertekeningen direct linkt aan financieel risicogedrag in
de brede zin van het woord, en daarom opteren we ervoor deze niet te bevragen
in het kwantitatieve onderzoek.
6.3.3. Mental accounting
Mental accounting (Thaler, 1985) verwijst naar de manier waarop mensen
bepaalde financiële zaken kaderen en toewijzen aan specifieke categorieën.
Mental accounting houdt een overtreding in van het economische principe van
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verwisselbaarheid (R. H. Thaler, 1999), omdat bijvoorbeeld geld dat aan een
categorie toegewezen is (‘sparen’) niet gebruikt kan worden voor een andere
categorie. Langs de andere kant wordt mental accounting ook wel gezien als een
manier om controle uit te oefenen om uitgaven te beheersen (Prelec &
Loewenstein, 1998). Het gebruik van dit soort mental accounting is geassocieerd
met een aantal biases, omdat niet elk geld als gelijkwaardig gezien wordt. Vaak
wordt geld ook gesplitst volgens winst- en verliessituaties. Zo zullen mensen
bijvoorbeeld het geld dat bedoeld is om te sparen (winst) niet aanspreken als ze
geld tekort hebben, maar in het rood gaan op hun zichtrekening (verlies), wat
extra kosten met zich meebrengt. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen
anders omgaan met cash geld en kredietkaarten, met gewoon inkomen en
bonussen, met geld dat verdiend wordt met werken of dat cadeau gegeven wordt
etc. Het strikt hanteren van dit soort mentale rekeningen kan dus ook
contraproductief werken omdat het ‘irrationeel’ omgaan met geld in de hand
werkt. Tegelijk kan men ook argumenteren dat mental accounting als
controletechniek aangewend kan worden om budget toe te wijzen aan
verschillende uitgavenposten en de uitgaven binnen elke post onder controle te
houden. Als dusdanig zou het dan een hulpmiddel kunnen zijn voor gezinnen met
beperkte inkomens (Antonides, de Groot, & van Raaij, 2008).
Nederlandse huishoudens die gemakkelijk rondkomen doen minder aan
mental accounting dan huishoudens die minder gemakkelijk rondkomen(Antonides
et al., 2008). Een mogelijke verklaring voor deze bevinding kan ook zijn dat er in
deze laatste een grotere noodzaak is om dit soort strategieën te hanteren omdat
men minder goed rondkomt en niet dat men minder goed rondkomt omdat men
meer aan mental accounting doet. In het NIBUD onderzoek van 2012 (NIBUD, 2012)
bleek er geen verschil in het hanteren van mental accounting strategieën tussen
gezinnen met en zonder betalingsachterstanden, maar uit het scholierenonderzoek
van 2008 blijkt wel dat jongeren die aan mental accounting doen er financieel
beter voorstaan en beter overzicht hebben over inkomsten en uitgaven (NIBUD,
2009, 2011).
H8: We verwachten dat het bijhouden van ‘mentale rekeningen’ positief
geassocieerd zal zijn met minder financieel risicogedrag en minder financiële
moeilijkheden.
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6.3.4. Optimistische vertekening of self-serving bias
De self-serving bias verwijst naar een overdreven positief beeld van het
zelf in vergelijking met anderen, waarbij men zichzelf in allerlei opzichten als
beter dan gemiddeld inschat. Deze vertekening zorgt er oa voor dat men inschat
dat de kans op negatieve gebeurtenissen voor zichzelf kleiner is dan bij anderen
(vandaar dat dit soms ook aangeduid wordt als ‘ optimistische bias’).
De mate waarin mensen gevoelig zijn voor deze vertekening wordt dan ook
gemeten door te vragen naar de kans die zijzelf maken op een bepaalde
gebeurtenis en de kans die anderen maken op deze gebeurtenis, en het verschil
hiertussen te bekijken(Covey & Davies, 2004; Weinstein & Klein, 1996). Uit
onderzoek blijkt dat dat deze vertekening ervoor zorgt dat studenten inschatten
dat ze makkelijker een lening kunnen terugbetalen dan hun leeftijdsgenoten
(Seaward & Kemp, 2000). Het is plausibel dat jongeren met een sterkere neiging
tot het hanteren van deze optimistische vertekening sneller risicovol gedrag zullen
vertonen omdat ze menen dat dit voor hen positief zal uitdraaien. Deze
optimistische vertekening kan ook blijken uit de beperkte kennis die adolescenten
lijken te hebben van realistische starterslonen en de levensduurte. Tenslotte kan
deze optimistische bias ook blijken uit de discrepantie tussen de accuraatheid van
de eigen financiële kennis gemeten aan de hand van ‘objectieve’ maten (financial
literacy) en de subjectieve inschatting van de eigen financiële capaciteiten.
H9: We verwachten dat de mate van optimistische vertekening positief
gerelateerd zal zijn aan financieel probleemgedrag en financiële moeilijkheden.
6.3.5. Samengevat
Naast de cognitieve kennis over financiële zaken zouden ook een aantal
biases aan de basis liggen van waargenomen verschillen in financieel risicogedrag.
Zo zouden het bijhouden van mentale ‘potjes’, een overdreven optimistische kijk
op de eigen financiële vaardigheden of toekomst en het niet goed kunnen plannen
van toekomstige uitgaven gelinkt zijn aan financieel gedrag.
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7. Individuele verschillen
Naast cognitieve kennis, competenties en achtergrondkenmerken kunnen
ook diverse individuele verschillen of persoonskenmerken bijdragen aan de mate
waarin jongeren geneigd zijn om financieel risicogedrag te stellen. Hier worden
achtereenvolgens brede persoonlijkheid, impulsiviteit en sensation seeking,
individuele verschillen in tijdsperspectief en de mogelijkheid beloningen uit te
stellen, locus of control, zelfwaardering, risicoaversie en risicobereidheid,
statusmotieven en materialisme.
7.1. Persoonlijkheid
Met persoonlijkheid verwijzen we hier naar globale persoonlijkheid,
waarvan bijvoorbeeld het Big Five model (McCrae & Costa, 1987) de belangrijkste
exponent vormt. Volgens dit model zijn er vijf vrij onafhankelijke dimensies in
volwassen

persoonlijkheden

te

onderscheiden,

namelijk

emotionele

stabiliteit/Neuroticisme (N), Introversie/Extraversie (E), Geslotenheid/Openheid
(O), Onaangenaamheid/Aangenaamheid (A) en onzorgvuldigheid/Zorgvuldigheid
(C). Bij volwassenen werd al getoond dat emotionele stabiliteit (N), introversie (E)
en ‘zorgvuldigheid’ (C) geassocieerd zijn met sparen (Brandstatter, 1996), terwijl
ander onderzoek enkel een relatie toonde tussen emotionele stabiliteit en
introversie voor leengedrag (Webley & Nyhus, 2001).
De

relatie

tussen

brede

persoonlijkheidstrekken

wordt

meestal

verondersteld niet direct te zijn maar loopt via allerhande attitudes en andere
processen. Introversie zou sparen bevorderen en extraversie zou eerder leiden tot
meer problematische uitgaven en mogelijke schulden vanuit de sociale
vergelijkingstheorie - extraverten zullen zich vaker gaan vergelijken en meten met
andere mensen in hun omgeving door bepaalde zichtbare uitgaven te doen, en
deze omgeving is veel uitgebreider dan deze van introverten. Emotionele
stabiliteit omvat ook een zeker mate van zelfcontrole en beheersing, waarbij
bepaalde plannen om bijvoorbeeld minder geld uit te geven of te sparen
makkelijker gevolgd kunnen worden dan wanneer meer eerder aan de neurotische
kant van het spectrum valt. Voor zorgvuldigheid gaat men ervan uit dat dit onder
andere samenhangt met minder schulden omdat mensen met een hoge mate van
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zorgvuldigheid meer zicht houden op hun uitgaven en bijgevolg minder voor
verrassingen komen te staan. Mensen die ooit milde of zware schulden hadden
scoren inderdaad lager op de dimensie ‘zorgvuldigheid’ dan mensen die nooit
schulden hadden (Webley & Nyhus, 2001). Zorgvuldigheid lijkt in deze wel een
centrale rol te spelen wat niet zo verwonderlijk is aangezien de trek ook aspecten
omvat die te maken hebben met zelfcontrole.
7.2. Sensation seeking, impulsiviteit en zelfcontrole
Sensation seeking verwijst naar het zoeken naar gevarieerde, complexe
en intense sensaties en ervaringen, en de bereidheid om fysieke, sociale, legale en
functionele risico’s te nemen om deze ervaringen te kunnen beleven (Zuckerman,
1979). Sensation seeking is gerelateerd aan impulsiviteit, wat algemeen als een
breder concept gezien wordt. Allerlei vormen van roekeloos of risicovol gedrag
worden consistent geassocieerd met sensation seeking (Bradley & Wildman, 2002).
Sensation seeking ligt bij adolescenten als groep globaal vrij hoog ten gevolge van
neurologische maturatieprocessen, en vormt dan ook een ‘normaal’ onderdeel van
de ontwikkeling. Bij volwassen vallen echter ook verschillen in sensation seeking
waar te nemen, wat erop wijst dat er ook een belangrijke indivuele verschilcomponent aanwezig is. Deze indivduele verschillen in sensation seeking worden
doorgaans gemeten aan de hand van de Zuckerman Sensation Seeking Scale, die
een algemene score op sensation seeking geeft op basis van vier dimensies: het
zoeken naar spanning en avontuur (thrill and adventure seeking), het zoeken naar
ervaringen (experience seeking), ongeremdheid (disinhibition) en vatbaarheid voor
verveling (boredom-susceptibility)(Zuckerman, Eysenck, & Eysenck, 1978); Brief
Sensation Seeking Scale, BSSS, (Hoyle, Stephenson, Palmgreen, Lorch, & Donohew,
2002), pp. 402-406).
Uit onderzoek blijkt dat risicovol financieel gedrag samengaan met
risicovol seksueel gedrag en rijden onder invloed, wat waarschijnlijk verklaard kan
worden door de gedeelde basis in sensation seeking (Adams & Moore, 2007;
Nelson, Leibenluft, McClure, & Pine, 2005). Bij volwassenen zien we bij mensen
met hoge sensation seeking scores meer geneigdheid om financiële risico’s te
nemen(Wong & Carducci, 1991). Gokken, een typisch ‘sensation seeking’
risicogedrag
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geassocieerd met hogere schulden met kredietkaarten (Miller, 2001). Bij
universiteitsstudenten bleek sensation seeking significant geassocieerd met
problematisch financieel gedrag, terwijl andere risicovolle gedragingen zoals binge
drinken geen bijkomende predictieve waarde hadden(wellicht omdat de gedeelde
variantie verklaard wordt door sensation seeking, hoewel pathologisch gokgedrag
wel nog bijkomend een significante impact had) (Worthy et al., 2010).
Impulsiviteit is een vrij brede term die verwijst naar een falende
zelfcontrole bij het nemen van beslissingen. Zelfcontrole wordt vaak gezien als
het succesvol tussenkomen ‘van bovenuit’ in de (meestal ongewenste) natuurlijke
impulsieve neigingen (Dewitte, 2013). In de meeste theorieën van zelfcontrole
wordt de mogelijkheid om het gedrag te controleren en impulsen te onderdrukken
gezien als een uitputbare bron, die bij gebruik op raakt, of wordt zelfcontrole
gezien als iets wat cognitieve verwerkingscapaciteit vergt. Zo blijken mensen die
al veel natuurlijke impulsen moesten onderdrukken meer financiële risico’s te
nemen (Bruyneel, Dewitte, Franses, & Dekimpe, 2009) en zijn mensen die
cognitief al belast zijn niet in staat om financieel voordeel op langere termijn te
verkiezen boven een kleinere beloning die meteen gegeven wordt (Hinson,
Jameson, & Whitney, 2003). Er is al vaak getoond dat impulsproblemen mee aan
de basis liggen van financiële moeilijkheden zoals het hebben van schulden.
Mensen

met een

gebrekkige

zelfcontrole

hebben

vaak hogere schulden

(Livingstone & Lunt, 1991, 1992; Lunt & Livingstone, 1991; Norvilitis et al., 2006;
Oguinn & Faber, 1989), terwijl mensen met sterkere zelfcontrole meer sparen
(Angeletos et al., 2001; Romal & Kaplan, 1995) en minder impulsief uitgeven
(Strayhorn, 2002). Langs de andere kant zijn er ook studies waarin geen associatie
getoond werd tussen impulsiviteit en schulden (Norvilitis et al., 2003; Wang &
Xiao, 2009) maar deze laatsten vonden wel relatie met compulsief kopen, een
gerelateerd construct).
Er bestaan diverse manieren om impulsiviteit of een lage zelfcontrole te
meten. In een aantal studies worden “executive function” taken gebruikt (go-no
go taken, stop-start taken, Stroop taak, Iowa Gambling taak), maar dit soort taken
is niet op te nemen in grootschalig survey-onderzoek. Daarnaast bestaan er ook
een zeer groot aantal zelfbeschrijvende vragenlijsten die zelfcontrole of
impulsiviteit meten. Een van de oudste en meest gebruikte schalen is de Barratt
Impulsivity Scale (Patton, Stanford, & Barratt, 1995), die aan de hand van 30 items
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complexiteit, volharding en cognitieve instabiliteit) en drie tweede orde factoren
(aandacht, motoriek en gebrek aan planning) meet.
In een poging om zicht te krijgen op de achterliggende dimensies van
zelfcontrole en impulsiviteit toonden Whiteside en Lynam (2001) op basis van een
aantal vragenlijsten die zelfcontrole meten dat er vier onderliggende factoren
terug te vinden zijn, namelijk “urgentie”, of moeite hebben om sterke impulsen
te weerstaan; onvoldoende nadenken voor handelen, weinig volharding en
sensation seeking. Deze factoren werden ook in volgende studies teruggevonden
(Miller, Flory, Lynam, & Leukefeld, 2003; Whiteside, Lynam, Miller, & Reynolds,
2005).
In de huidige literatuur wordt impulsiviteit ook vaak geoperationaliseerd in
termen van behavioral activation (Carver & White, 1994) of Sensitivity to Rewards.
Behavioral activation system (BAS) en behavioral inhibition System (BIS) verwijzen
naar gevoeligheid voor respectievelijk ‘beloningen’ en ‘straffen’ en vooral de
gevoeligheid voor beloningen (behavioral activation) (en in sommige gevallen lage
behavioral

inhibition)

wordt
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risicogedrag.

Gevoeligheid voor beloningen (behavioral activation) en ‘straffen’ (behavioral
inhibition)

zijn

geassocieerd

met

de

ernst

van

spelen

om

geld
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universiteitsstudenten via een indirecte link via negatief affect (J. Atkinson,
Sharp, Schmitz, & Yaroslavsky, 2012). Helaas is er ons geen verder onderzoek
bekend waarin behavioral inhibition of behavioral activation gerelateerd wordt
aan financieel gedrag bij jongeren. Desondanks lijkt het plausibel dat jongeren die
een grotere gevoeligheid vertonen voor ‘beloningen’ (kan in de vorm van geld,
macht, aanzien en status, directe bevrediging van een behoefte, ...) en die
minder gevoelig zijn voor de mogelijk negatieve gevolgen van bepaalde
beslissingen eerder geneigd zullen zijn om gedrag te vertonen dat leidt tot
problematische uitkomsten.
De mogelijkheid om impulsen te controleren is enerzijds vrij stabiel over tijd
en wordt gevormd tijdens de kindertijd, o.a. door modelling van ouderlijk gedrag
(Mischel, Shoda, & Rodriguez, 1989). Daarnaast wordt het aanleren en doorgeven
van

zelfcontrole-mogelijkheden

van

ouders

op

kinderen

ook

als

verklaringsmechanisme vooropgesteld om intergenerationele transmissie van
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sociale status (bv. armoede) te duiden, hoewel hiervoor tot nu toe weinig
evidentie gevonden werd.
Interessant is ook dat het trainen van zelfcontrole gedurende meerdere
maanden, een gunstig effect bleek te hebben op de capaciteit van mensen om hun
gedrag op gerelateerde en ongerelateerde terreinen beter te reguleren. Zo toonde
Oaten en Cheng (2006a, 2006b) dat het volgen van een bewegings- en fitness of
academisch studeer programma effecten had op zowel gerelateerde zelfregulatie
(gezonder eten, meer studeren) maar ook op ongerelateerde vlakken waarbij zelfcontrole vereist is, zoals teveel geld uitgeven of impulsief geld uitgeven. Het
gebruiken van implementatie-intenties (wat gezien wordt als een strategie om
verlangens te reguleren in situaties waarin zelfcontrole van belang is om
verlokkingen het hoofd te bieden, zie (Dewitte, 2013), is al successvol toegepast
om sparen te stimuleren (Loibl, Grinstein-Weiss, Zhan, & Bird, 2010). Als er dus
getoond wordt dat impulsiviteit of gebrekkige zelfcontrole aan de basis ligt van
financiële moeilijkheden, biedt dat veelbelovende perspectieven vanuit educatief
oogpunt.
H10: We verwachten een sterke relatie tussen indicatoren die wijzen op een
gebrekkige zelfcontrole of impulsiviteit en het stellen van financieel risicogedrag
en het ervaren van financiële moeilijkheden.
7.3. Delay of gratification, delay discounting en toekomst oriëntatie
Ondoordacht geld uitgeven, geld lenen en schulden maken houdt in veel
gevallen het afwegen van positieve gevolgen in de huidige situatie tegenover
mogelijke negatieve gevolgen op langere termijn in. Dit soort afwegingen lijken
ook beïnvloed te worden door de toekomstoriëntatie van mensen of de mate
waarin zij positieve zaken kunnen uitstellen (Knutson & Samanez-Larkin, 2012).
Sommige auteurs (Trope & Fishbach, 2000; Wertenbroch, 1998) zien het opgeven
van voordelen op korte termijn ten gunste van voordelen op lange termijn dan ook
als een vorm van zelfcontrole.
Gedurende de adolescentie zorgen neurologische ontwikkellingen voor een
toename in sensation-seeking en bijhorend risicogedrag terwijl tegelijk de
hersenen nog niet voldoende matuur zouden zijn om deze impulsen te
controleren. Delay of gratification, of de mogelijkheid om beloningen uit te
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stellen, is echter een manier om zelfcontrole uit te oefenen zowel bij jongere als
oudere adolescenten waargenomen kan worden, en dus onafhankelijk lijkt te zijn
van deze maturatieprocessen, maar deel ook verklaard kan worden door
individuele verschillen op het vlak van impulscontrole (Romer, 2010). Conceptueel
is Delay of gratification onafhankelijk van sensation seeking of andere impulsieve
tendensen (Reynolds, Ortengren, Richards, & de Wit, 2006; Reynolds, Penfold, &
Patak, 2008; Whiteside & Lynam, 2001). Jongeren met hogere sensation seeking,
die waarschijnlijk ook meer ervaring opdeden met risicogedrag zoals roken,
druggebruik ed. vertonen echter een sterkere delay of gratification, waarschijnlijk
omdat zij door ervaring geleerd hadden dat dit risicogedrag negatieve langetermijn gevolgen heeft (Romer, 2010). Om delay of gratification te meten laat
men meestal mensen een keuze maken tussen een kleineren beloning die meteen
volgt, versus een iets grotere beloning die uitgesteld is. Dit soort gedragsmeting is
niet echt mogelijk in het kwantitatief onderzoek.
Delay discounting (soms ook aangeduid met de term ‘time preference’)
verwijst naar het fenomeen dat de waarde van bepaalde gewenste uitkomsten
afneemt naarmate er meer tijd nodig is om deze uitkomsten te bereiken. De mate
waarin voor mensen deze waarde met de tijd afneemt is individueel bepaald- voor
sommige mensen (met een ‘hoge tijdspreferentie’) zijn vooral gefocust op de
waarde in het heden, terwijl voor andere mensen (met lage tijdspreferentie) de
waarde van beloningen niet sterk afneemt en zij dus meer gefocust zullen zijn op
de toekomst. Het lijkt plausibel dat voor mensen met hoge tijdspreferentie die
gefocust zijn op het heden, veel noden direct ingevuld dienen te worden. Om niet
toe te geven aan verleidingen van het moment zullen deze mensen dan ook meer
zelfcontrole

technieken

moeten

inroepen

dan

mensen

met

een

lage

tijdspreferentie. Delay discounting kan gemeten worden aan de hand van fictieve
scenario’s (Reynolds et al., 2006).
Een sterk gerelateerd construct is ‘future orientation’ of toekomstoriëntatie,
wat refereert naar het begaan zijn met de toekomst en het tijdsperspectief
waarin men denk en plant. Een grotere tijdshorizon is geassocieerd met meer
sparen (Warneryd, 1989) en volwassenen met aanzienlijke schulden blijken
doorgaans minder toekomstgeörienteerd te zijn dan mensen met minder schulden
of zonder schulden (Lea et al., 1995; Webley & Nyhus, 2001). Individuen die
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gebiased zijn naar het heden hebben vaker schulden en hogere schulden (Meier &
Sprenger, 2010).
H11: De mogelijkheid om directe beloningen uit te stellen ten voordele van
toekomstige positieve uitkomsten zal negatief geassocieerd zijn met financieel
risicogedrag en financieel nadelige uitkomsten.
7.4. Locus of control
Locus of control verwijst naar de mate waarin iemand de oorzaken van
wat hem overkomt bij zichzelf (interne loc) of juist buiten zichzelf (externe loc)
zoekt. Er is enige onduidelijkheid in welke mate locus of control bijdraagt aan het
hebben van schulden. Norvilitis et al. (2003) vonden geen relatie bij
universiteitsstudenten, en Lea et al. (1995) al evenmin bij volwassenen, maar dit
wordt tegengesproken door de bevindingen van Livingstone en Lunt (Livingstone &
Lunt, 1992) die vonden dat mensen met sterke interne locus of control weinig
schulden hadden, terwijl mensen met een sterke externe locus of control minder
‘gezond’ financieel gedrag vertonen (Perry & Morris, 2005).
H12: In zoverre er een relatie bestaat tussen individuele verschillen in
locus of control en financieel risicogedrag en financieel nadelige uitkomsten,
verwachten we dat een externe locus of control geassocieerd is met meer
financieel risicogedrag en een interne locus of control geassocieerd is met betere
financiële uitkomsten
7.5. Zelfwaardering
De relatie tussen het hebben van financiële problemen of probleemgedrag
en zelfwaardering is evenmin duidelijk, vooral omdat de aard van het meeste
gevoerd onderzoek (surveys en cross-sectioneel) niet toelaat causaliteit vast te
stellen. Bij studenten blijkt er een associatie te bestaan tussen zelfwaardering en
financiële problemen, maar het is niet duidelijk of deze relatie bestaat omdat
financiële problemen leiden tot een laag zelfbeeld, of een laag zelfbeeld tot
financiële problemen (of beiden) (Lange & Byrd, 1998). Meer pathologische
financieel gedrag zoals compulsief kopen wordt meestal wel verondersteld deels
mee veroorzaakt te worden door een negatief zelfbeeld, waarbij het overvloedig
geld uitgeven een poging is om dit zelfbeeld te herstellen (Oguinn & Faber, 1989;
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Roberts, 1998). Nederlandse onderzoekers (Nelissen et al., 2011) vonden dat selfesteem (in aanwezigheid van andere predictoren) niet significant geassocieerd was
met de grootte van schulden bij jongeren, maar deze bevinding is enigszins
omstreden.
H13: We verwachten dat een relatief lager zelfvertrouwen bij jongeren
geassocieerd zal zijn met financieel risicogedrag, vooral daar waar het gaat over
koopgedrag. We verwachten wel dat deze relatie vooral zichtbaar zal zijn
wanneer we geen rekening houden met andere factoren, en dat de relatie
mogelijk zal verdwijnen wanneer we diverse andere antecedenten in rekening
brengen.
7.6. Risicoaversie en Risicobereidheid
Geld lenen, dingen op afbetaling kopen, je geld online toevertrouwen aan
een webwinkel,… houdt een confrontatie in met onzekere zaken (kan ik het geld
kunnen terugbetalen in een onzekere toekomst, zal ik de dingen die ik online
betaal wel effectief ontvangen,…) en kan dus ook verwacht worden om deels
bepaald te zijn door risicobereidheid of risicoaversie. Hiermee worden individuele
verschillen in attitudes tegenover risiconemen en omgaan met onzekere
uitkomsten bedoeld. Mensen verschillen in de mate waarin zij bereid zijn een
onzekere uitkomst te accepteren. Risicoattitudes zijn gelinkt aan risicogedrag bij
scholieren inzake alcoholconsumptie zoals bingedrinken (Hampson, Severson,
Burns, Slovic, & Fisher, 2001). Daarnaast is een globale risicoattitude (dus niet
enkel m.b.t. risico’s op financieel vlak) een goede voorspeller van de mate van
schulden bij studenten, zelfs indien rekening gehouden werd met demografische
factoren, brede persoonlijkheid en toekomst oriëntatie (Daly, Delaney, &
McManus, 2010)
Attitudes tegenover risiconemen kunnen enerzijds gemeten worden aan de
hand van attitude-items, en anderzijds door mensen in meer experimentele
context een beslissingen te laten nemen waaraan daadwerkelijke financiële
gevolgen gekoppeld zijn. Dit laatste is moeilijker toe te passen in kwantitatief
survey-onderzoek. Dohmen en collega’s (Dohmen et al., 2011)vonden dat een
algemeen risico-attitude-item (“Hoe bereid ben je, in het algemeen, om risico’s te
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nemen”) een goede voorspeller was van risicovol gedrag (aandelen bezitten,
roken, ...) bij volwassenen.
H14: We verwachten dat een positieve attitude tegenover het nemen van
risico’s positief geassocieerd zal zijn met het stellen van financieel risicogedrag
en uiteindelijke nadelige financiële uitkomsten.
7.7. Sociale vergelijkingsmotieven, statusbehoeften en materialisme
Consumptie is niet enkel afhankelijk van persoonlijke preferenties maar
ook van een zekere mate van vergelijking met de sociale vergelijking, en daarom
kan de neiging tot vergelijking ook leiden tot ‘excessieve’ consumptie.
Duesenberry (1949) stelde al voor dat mensen consumeren volgens wat
gebruikelijk is in hun referentiegroep, en dat indien men minder verdient dan zijn
referentiegroep (of indien men als referentiegroep een groep met hogere socioeconomische status neemt) dat men geneigd zal zijn tot overconsumptie. Meer
recent werd inderdaad zien we dat de consumptienorm steeds toeneemt (Frank,
1999) wat geassocieerd is met het maken van schulden (Nelissen et al., 2011).
Er bestaan individuele verschillen in de mate waarin mensen geneigd zijn
zichzelf te vergelijken met anderen (social comparison orientation,(Gibbons &
Buunk, 1999). Bovendien zijn adolescenten als groep geneigd meer aan sociale
vergelijking te doen en bovendien erg gevoelig zijn voor de uitkomsten van sociale
vergelijking (Cummins, 2005). Uit onderzoek van Nelissen et al. (2011) bleek
echter geen significante associatie tussen social comparison orientation en de
grootte van schulden bij scholieren.
Sociale vergelijkingsmotieven zijn ook gelinkt aan statusmotieven, hierin
worden traditioneel drie soorten onderscheiden (Nelissen & Meijers, 2011):
mensen kopen om hun status te verhogen, om hun status te behouden of om hun
status te herstellen, wat vooral zou voorkomen bij mensen die sociaal negatief
geëvalueerd worden. Nelissen en collega’s (Nelissen et al., 2011) vonden dat
status-herstelmotieven een significante predictor was voor de grootte van
schulden bij adolescenten, en vooral dan voor jongeren die weinig andere
manieren hebben om deze status te herstellen (slechte schoolresultaten, minder
fysiek aantrekkelijk).
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Materialisme wordt soms gezien als een specifieke houding tegenover geld
en bezittingen, maar is tegelijk ook gerelateerd aan sociale vergelijking en
statusmotieven. Materialisme verwijst naar “the importance a consumer attaches
to worldly possessions” (Belk, 1985), p. 265) en betekent volgens Richins &
Dawson (1992) dat mensen met sterke materialistische waarden een centrale rol
toeschrijven aan bezittingen en het verwerven van deze bezittingen, bezittingen
zien als een manier om gelukkig te zijn en dat zij hun eigen en andermans succes
afmeten aan de hand van wat men bezit. Omdat materialistische mensen zoveel
waarde hechten aan bezittingen (in termen van de status die dit uitstraalt) en
omdat zij geneigd zijn zich te vergelijken met groepen die het beter hebben dan
zijzelf (upwards social comparision) kan je een relatie verwachten met
problematische uitkomsten zoals schulden (Richins & Dawson, 1992). Watson
(Watson, 1998) vond dat volwassenen met een hoog niveau van materialisme meer
positieve attitudes hadden tegenover geld uitgeven (‘spending tendency’, (Heslin
& Frey, 1996) en meer positieve attitudes hadden tegenover geld lenen. Voor dit
laatste waren de verschillen vooral duidelijk met betrekking tot het lenen voor
niet-essentiële zaken, zoals luxeproducten, reizen, juwelen, …. Daarnaast lijken
sterk materialistische volwassenen vaker schulden hadden (waarbij hypotheek niet
meetelde als schuld). Tenslotte ook belangrijk te vermelden dat er geen
verschillen gevonden werden in scores op de materialisme-schaal volgens geslacht,
leeftijd, inkomen of opleiding (Watson, 1998). Desondanks stellen sommige
auteurs wel dat adolescenten in het algemeen een vrij ‘materialistisch’ segment
vormen vanwege de onzekerheid over de eigen identiteit (H. Dittmar & Pepper,
1994).
Materialisme bij jongeren tussen 9 en 14 jaar is geassocieerd met minder
spaargedrag, meer shoppen, verhoogde aandacht voor advertenties en nieuwe
produkten en grotere impact op het aankoopgedrag van hun ouders (Goldberg,
Gorn, Peracchio, & Bamossy, 2003). Materialisme bij universiteitsstudenten is niet
geassocieerd met financiële kennis, maar wel met het gevoel weinig autonomie te
ervaren en het gevoel zelf niet financiële competent te zijn (D. Stone, Bryant, &
Wier, 2008). Daaruit concludeerden deze auteurs dat financiële educatie
materialisme kan verminderen door het wijzigen van financiële attitudes.
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H15: Materialisme (attitude tegenover het belang van bezittingen) bij
adolescenten zal positief geassocieerd zijn met het stellen van financieel
risicogedrag.
7.8. Samengevat
In een aantal studies werd al evidentie getoond voor de rol van diverse
individuele verschillen. De impact van brede persoonlijkheidstrekken zoals deze in
het Big Five model van persoonlijkheid worden gespecificeerd lijken niet sterk
direct gerelateerd aan financieel gedrag of financiële problemen. Impulsiviteit,
weinig zelf-controle en sensation seeking zijn erg gelijkende persoonskenmerken
die in een groot aantal studies al gelinkt werden met financieel risicogedrag of
financieel nadelige uitkomsten. Ook individuele verschillen in tijdspreferentie
(delay of gratification, delay discounting of toekomst oriëntatie), in de houding
tegenover risico’s en in materialistische attitudes zijn geassocieerd met
verschillende financiële uitkomsten. De rol van zelfwaardering en de mate waarin
iemand zichzelf verantwoordelijk ziet voor de gebeurtenissen in zijn leven is
minder duidelijk gelinkt aan financieel gedrag.

8. Contextfactoren
8.1. Co-morbiditeit met andere problemen
Als eerste belangrijke bedenking valt hier op te merken dat het hebben
van financiële moeilijkheden bij (jong)volwassenen vaak lijkt samen te gaan met
een aantal andere problematieken, die deels hun oorsprong vinden in dezelfde
antecedente factoren (bv. impulsiviteit), die ofwel de ernst van bestaande
kwetsbaarheden kunnen vergroten of die rechtstreeks leiden tot financiële
moeilijkheden (zoals in geval van bepaalde verslavingen die heel wat geld kunnen
kosten). Zo wijzen ervaringen van schuldhulpverleners erop dat dat overmatige
schulden

bij

jongeren

vaak

samenhangen

met

relatieproblemen,

verslavingsproblemen, psychische problemen, opvoedingsproblemen, materiële
problemen en gezondheidsproblemen. Ook buitenlands onderzoek wijst in
dezelfde richting, zo toonden Adams en Moore (2007) dat studenten die risicovol
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‘kredietgedrag’

vertonen

ook

vaker

drugproblematieken

of

problematisch

alcoholgebruik vertonen, en in het algemeen meer ‘risicovol’ gedrag vertonen op
het vlak van gezondheid (hogere BMI, onveilig vrijen, weinig beweging…).
Specifiek bij adolescenten zien we vaak ook een hogere prevalentie van
stemmingsstoornissen

en

depressie-gerelateerde

symptomen,

dewelke

geassocieerd zijn met problematisch koopgedrag (Grant et al., 2011; Mueller et
al., 2010). In Nederland was het hebben van twee of meer risicogewoonten
(roken, alcohol drinken, druggebruik, gokken in laatste maand) geassocieerd met
geld lenen en in het rood staan op de bank. Als het gaat om het identificeren van
risicogroepen en risicogedrag van jongeren kan het dan ook belangrijk zijn om een
aantal problematieken als factoren mee te nemen. Een grondige diagnose van comorbide probleemgedrag valt echter buiten het bereik van deze studie.
8.2. Reclame, merken en mere exposure
Het Mere exposure–effect verwijst naar het fenomeen dat wanneer
mensen enkel en alleen blootgesteld worden aan bepaalde zaken, deze een
invloed kunnen uitoefenen. Zo blijkt dat het loutere feit van het bezitten van
kredietkaarten ertoe leidt dat mensen deze gaan gebruiken en bovendien minder
prijsbewust kopen (Tokunaga, 1993) en hoger geprijsde zaken kopen (Deshpande &
Krishnan, 1980). Daarnaast zou de mogelijkheid om zaken op krediet te kopen
ertoe leiden dat er meer geld uitgegeven wordt. In een reeks studies, gebruik
makend van zowel experimentele als survey data toonden Soman en Cheema
(Soman & Cheema, 2002) dat de hoogte van een kredietlimiet een invloed heeft
op het uitgavenpatroon bij volwassenen, en dat dit effect vooral sterk is bij
jongere en minder goed opgeleide consumenten. Het idee is dat mensen de
mogelijkheid om zaken later te betalen interpreteren als een cue dat ze dit later
ook zullen kunnen betalen en de hoogte van hun kredietlimiet zien als equivalent
aan hun later ‘inkomen’ (dus hoe hoger de limiet, hoe hoger men zijn later salaris
inschat). De mogelijkheid om op krediet te kopen modereert ook de relatie tussen
attitudes tegenover geld en compulsief kopen (Roberts & Jones, 2001). Het
bestaan van makkelijke betaalopties vergroot dus de neiging tot ondoordacht geld
uitgeven. Zelfs blootstelling aan symbolen die dit weergeven (bv. logo’s van
kredietkaart) leidt tot grotere uitgaven en minder doordacht aankopen (Feinberg,
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1986), potentieel doordat er een associatie aangeleerd is tussen kredietkaarten en
uitgeven.
Naast de aanwezigheid van krediet is ook de frequentie van winkelen
(zoals ‘uitstapjes’ naar de ‘shopping mall’) geassocieerd met een stijging in
uitgaven bij Amerikaanse jongeren (Roberts, 1998), en een grotere blootstelling
aan

reclame

via

materialistische

diverse

levensstijl

media

en

televisieprogramma’s

gepropageerd

wordt

is

waarin

geassocieerd

een
met

materialistische waarden (Sirgy et al., 1998), en compulsief kopen (Roberts,
1998).
Ook naar de invloed van reclame op kinderen en jongeren is al heel wat
onderzoek verricht. Hierin vallen verschillende perspectieven te onderscheiden:
sommige visies gaan uit van een rol van kinderen als kritische ‘consument’ van
reclame, terwijl anderen de jongeren als weerloze slachtoffers zien die bepaalde
vaardigheden of capaciteiten missen om voldoende weerstand te bieden tegen de
boodschappen die in reclame verwerkt zitten. Deze twee verschillende visies van
het bestuderen van de impact van reclame en advertenties op kinderen heeft
gevolgen voor het soort uitkomsten dat bestudeerd wordt. Bij het eerst
perspectief gaat men vaak de beoogde effecten bestuderen die direct gelinkt zijn
aan de reclame, zoals bijvoorbeeld naambekendheid of aankoopintenties, terwijl
bij de visie op kinderen als kwetsbare consumenten vooral naar niet-bedoelde en
meestal negatieve uitkomsten gekeken wordt, zoals materialisme (Buijzen &
Valkenburg, 2003).
De meeste studies die de link bestuderen tussen blootstelling aan reclame
en materialisme tonen kleine maar ‘positieve’ relaties (Atkin, 1980; Churchill &
Moschis, 1979; Goldberg & Gorn, 1978; Greenberg & Brand, 1993; Moschis &
Churchill, 1978). Daarnaast is blootstelling aan reclame gecorreleerd met vragen
tot aankopen aan de ouders bij kinderen tussen 8 en 12 jaar oud (Buijzen &
Valkenburg, 2003), maar dit geldt vooral voor de jongere kinderen.
Algemeen is het zo dat aangenomen wordt dat jongere kinderen (jonger
dan 8 jaar) vaak cognitief niet in staat zijn om te weerstaan aan advertenties en
reclame, onder andere omdat zij de bedoeling van reclame niet volledig vatten,
terwijl oudere kinderen en adolescenten cognitief wel in staat zouden zijn om
kritisch te staan tegenover reclame, omdat zij begrijpen dat dit de bedoeling
heeft te overtuigen en een zeker mate van vertekening en deceptie bevat (John,
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1999). Desondanks gaan deze adolescenten toch vaak veel aandacht schenken aan
reclame, o.a. omdat dit iets is wat erg leeft onder jongeren en vaak onderwerp
van gesprek is, en omdat ze om anderen redenen, zoals conformiteit of peer
pressure, ook meer openstaan voor deze boodschappen. Voor een aantal
gedragingen die directe risico’s inhouden voor de gezondheid, zoals roken,
drinken, of overmatige vetinname leidend tot obesitas, is er al een relatie getoond
met blootstelling aan reclame bij jongeren (Henriksen, Schleicher, Feighery, &
Fortmann, 2010).
Daarenboven is de kennis en invloed van merken, veelal geleerd uit
reclame, bij jongeren bijzonder groot. Uit een rapport van 2005 op basis van
onderzoek bij Britse jongeren tussen 10-19 jaar bleek dat de gemiddelde 10-jarige
ongeveer 350 merknamen kent (Mayo, 2005) en ongeveer 57% van de jongeren
tussen

16-17

jaar

vindt

het

belangrijk

om

merkprodukten

te

kopen.

Reclamemakers spelen vaak ook in op de angsten van jongeren om ‘er niet bij te
horen’ (Richins, 1991) en spiegelen hen een onrealistische en door consumeren
bepaalde levensstijl voor als ‘normaal’. Gezien de hoge prijzen die deze
merkproducten gericht op jongeren vaak met zich meebrengen, hoeft het dan ook
geen verwondering te wekken dat deze reclame een behoorlijke druk kan leggen
op het beperkte budget van jongeren. Jongeren uit gezinnen met beperkte
inkomens en hun ouders zouden ook meer geneigd zijn om producten te kopen
waarvoor reclame wordt gezien, omdat ze weinig kennis hebben over
alternatieven (Andreasen, 1975; Coe, 1971; Elliott & Leonard, 2004). Deze
jongeren uit gezinnen met meer bescheiden middelen vinden het bezitten van
bepaalde merken ook aanzienlijk belangrijker dan jongeren uit meer welgestelde
gezinnen, maar omdat hun ouders deze niet steeds kunnen betalen zijn ze over
het algemeen ook meer ontevreden over wat hun ouders hen kunnen bieden
(Mayo, 2005).
8.3. Sociale beïnvloeding
De attitudes tegenover geld, financieel (risico)gedrag en financiële
problemen van jongeren zullen daarnaast ook gevormd en beïnvloed worden door
hun sociale omgeving. Voor jongeren bestaat deze sociale omgeving uit drie
belangrijke componenten, namelijk hun familie, hun netwerk van leeftijdsgenoten
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(peers) en de schoolomgeving. Hieronder zullen we de evidentie voor de invloed
van elk van de deze referentiegroepen op mogelijk financieel risicogedrag bij
jongeren toelichten.
8.3.1. Familie
Er zijn verschillende manieren waarop de sociale omgeving, en dan vooral
het thuisfront, invloed kan uitoefenen op het economisch gedrag van kinderen en
jongeren. Ten eerste leren kinderen en jongeren door modelering, waarbij het
voorbeeld van ouders gevolgd wordt. Ten tweede zijn er socialisatieprocessen
waarbij ouders via discussie, sturing en verduidelijking, hun kinderen in een
bepaalde richting leiden. Ten derde kunnen kinderen thuis gewoonten aangeleerd
krijgen die blijven voortduren wanneer men het ouderlijk huis verlaat. En
tenslotte is er onafhankelijkheid waarbij kinderen en jongeren die thuis reeds
verantwoordelijkheid leerden dragen voor bepaalde financiële beslissingen ,
economische vaardigheden leren, maar tegelijk in het proces van zich losmaken
van ouders zich kunnen gaan afzetten tegen de door de ouders meegegeven
waarden en normen op financieel vlak.
Voor kinderen en tot op zekere hoogte ook voor adolescenten is de familie
waarin men opgroeit een belangrijke omgeving om financieel gedrag te leren door
te interageren met de ‘volwassen’ wereld van geld (Beverly & Clancy, 2001). Dit
leren gebeurt doorgaans informeel, door observatie van ouderlijk gedrag en
participatie aan activiteiten waarin met geld wordt omgegaan. Zo blijken ouders
die

financieel

plangedrag

modelleren

positief

bij

te

dragen

aan

het

investeringsgedrag van hun kinderen (Bartholomae & Fox, 2002). Attitudes van
kinderen over credit cards zijn beïnvloed door het gedrag m.b.t. kredietkaarten
van de ouders (Joo, Grable, & Bagwell, 2003) en attitude van ouders over krediet
hebben een impact op het succesvol gebruik van kredietkaarten bij kinderen
(Tokunaga, 1993). Ook de attitudes tegenover geld kunnen van ouders op kinderen
doorgegeven worden. Zo blijken mensen met betalingsachterstanden vaker
afkomstig te zijn uit families waar geld als beloning werd gebruikt en waar geen
negatieve houding werd aangenomen tegenover al je geld uitgeven (Webley &
Nyhus, 2001)
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Daarnaast kunnen ouders ook meer formeel bijdragen aan de financiële
bewustwording van hun kinderen door gesprekken te hebben over het hoe en
waarom van bepaalde financiële beslissingen (S.M. Danes & Haberman, 2007).
Socialisatiefactoren zoals het hebben van gesprekken over en het betrekken bij
bepaalde financiële beslissingen van ouders met hun adolescenten hebben een
impact op gepercipieerde financiële kennis bij universiteitsstudenten, wat ook
geassocieerd is met attitudes en intenties tot gezond financieel gedrag (Shim et
al, 2009). In retrospectief onderzoek bij volwassenen in Nederland bleek
economische socialisatie (als kind werd er over geld gepraat, als kind had men een
bankrekening, ed. ) gelinkt met sparen (hoewel de relatie vrij zwak bleek, en
vooral indirect via een preferentie voor sparen eerder dan geld uitgeven) (Webley
& Nyhus, 2006).
Ook indirect zijn er effecten te verwachten van de manier waarop ouders
hun kinderen opvoeden en ouderlijk gedrag kan een impact hebben op andere
factoren en op die manier indirect economisch gedrag beïnvloeden. Zo blijkt
bijvoorbeeld dat bij ouders die een meer ‘authoritatieve’ opvoedingsstijl
hanteren, waarbij men zowel restrictief als ondersteunend is, kinderen beter in
staat zijn beloningen uit te stellen dan wanneer de ouders autoritair zijn (vooral
restrictief) of permissief (Mauro & Harris, 2000; Reitman & Gross, 1997).
Daarnaast nemen kinderen en jongeren in zekere mate ook bepaalde
gewoonten over van hun ouders. Zo blijkt het sparen van kinderen beïnvloed door
de hoeveelheid die gespaard wordt door ouders, maar beiden zijn natuurlijk wel
afhankelijk van het inkomen van de ouders (Webley & Nyhus, 2006).
Tenslotte is er ook het de impact van de mate waarin jongeren zich
onafhankelijk gaan opstellen tegenover hun familie. In de adolescentiefase zien
we vaak dat jongeren zich gaan afzetten tegen de inmenging en beslissingsmacht
van hun ouders, en zien we dat dit ook spanningen geeft met betrekking tot
financiële beslissingen over bijvoorbeeld de besteding van het zakgeld (Miller &
Yung, 1990). We zouden dan ook kunnen veronderstellen dat jongeren die zich
bijzonder sterk afzetten tegen hun ouders, en bijzonder veel belang hechten aan
onafhankelijkheid een risicogroep vormen.
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8.3.2. Peers
Gedurende de adolescentieperiode, waarbij het vormen van een eigen
identiteit

een

belangrijk

ontwikkelingsuitdaging

vormt,

gaan

vrienden,

klasgenoten en de bredere groep leeftijdsgenoten (peers) een steeds belangrijker
rol spelen. Hoewel tieners blootstaan aan allerlei invloeden van buiten het gezin
(zoals school en media) vormen hun vrienden- en leeftijdsgenoten een bijzonder
sterke beïnvloedende factor, ook al omdat hun peers dezelfde ‘turbulente’
adolescente veranderingen doormaken (Petersen & Spiga, 1982). Deze invloed van
leeftijdgenoten kan zowel positief zijn, als een trigger om eerder negatief gedrag
te stellen.
Eerst en vooral wordt vaak gewezen op de rol van ‘peer pressure’, waarbij
er de suggestie is van een zekere vorm van groepsdruk om –vooral negatief- gedrag
te stellen. Hierbij richt onderzoek zich dan vooral op de rol die het gedrag van
vrienden speelt bij bijvoorbeeld consumptie van alcohol en drugs. Daarnaast werd
ook reeds invloed getoond van vrienden op zaken als schoolprestaties, roken en
het plegen van winkeldiefstallen, zie oa. (Maxwell, 2002); voor een overzicht zie
(Mangleburg, Doney, & Bristol, 2004).
Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de invloed van peers op
een adolescent vaak ook ligt in het bijstellen van de sociale normen van wat
wenselijk, aanvaardbaar en ‘hip’ gedrag is (Maxwell, 2002), en dat de peergroep
ook op die manier invloed kan uitoefenen op attitudes en gedrag van jongeren
(zonder dat er sprake is van rechtstreekse ‘druk’ van aanwezig leeftijdsgenoten).
De gepercipieerde ‘subjectieve norm’ op het vlak van ander risicogedrag, namelijk
roken en alcohol consumeren, werd inderdaad reeds gelinkt aan intenties om zelf
te roken en te drinken. Dit soort normatieve sociale beïnvloeding, waarbij het
vaak gaat om het voldoen aan de verwachtingen van de anderen en het verkrijgen
van goedkeuring kan ook leiden tot het aanpassen van zichtbaar gedrag, zonder
dat daarbij noodzakelijk de attitudes van de jongere zelf gewijzigd wordt. In de
context van consumentengedrag wordt vaak onderscheid gemaakt tussen
normatieve beïnvloeding met een utilitaire en een waarde-expressieve functie.
Enerzijds gaan jongeren hun (vaak zichtbare) consumentenpatroon aanpassen aan
de verwachting van anderen om rechtstreekse goedkeuring (vaak in de vorm van
sociale

acceptatie,

status,

waardering,

inclusie)

te

bekomen

van

hun
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vriendengroep en rechtstreekse afstraffing (in de vorm van exclusie) te vermijden,
wat onder de noemer utilitaire normatieve beïnvloeding valt (Bearden & Etzel,
1982; Burnkrant & Cousineau, 1975; Childers & Rao, 1992; Deutsch & Gerard,
1955; Park & Lessig, 1977). Waarde-expressieve beïnvloeding werkt via een proces
van identificatie, waarbij jongeren proberen om zich door hun gedrag, bezittingen
en uitgaven te associëren met positief geëvalueerde groepen en zich te
distantiëren van negatief geëvalueerde groepen(Bearden & Etzel, 1982; Burnkrant
& Cousineau, 1975; Park & Lessig, 1977).
In een kwalitatieve studie bij Britse tieners werd vastgesteld dat, ondanks
dat deze tieners zich erg bewust zijn van de rol van peer pressure en advertering,
ze toch erg gevoelig zijn voor groepsdruk en dat het bezitten van de ‘juiste’
merken en producten sterk geassocieerd lijkt te zijn met sociale acceptatie,
vriendschap en zelfwaardering (Isaksen & Roper, 2012).
Daarnaast spelen de vriendengroepen en leeftijdsgenoten ook een rol als
informationele invloed, waarbij zij relevante informatie aanleveren over
bijvoorbeeld bepaalde producten, merken of gedrag . Omdat de anderen als
waardevolle informatiebron gezien wordt leidt dit vaak tot sterk geïnternaliseerde
invloed, waardoor ook attitudewijzigingen zullen plaatsvinden (Deutsch & Gerard,
1955).
Eerder onderzoek lijkt te suggereren dat bij adolescenten vooral
normatieve beïnvloeding, en dan specifiek de behoefte om door anderen
geaccepteerd en gewaardeerd te worden, de keuze voor bepaalde produkten zou
verklaren, eerder dan informationele of identiteitsvormende aspecten (Auty &
Elliott, 2001). De rol van peergroepen is bij adolescenten ook vooral belangrijk bij
publieke consumptie-aankopen (zichtbaar voor anderen) en niet voor private
consumptie (Bachmann, John, & Rao, 1993). Jongeren uit gezinnen met lage
inkomens zouden meer vatbaar zijn voor interpersoonlijke beïnvloeding door peers
dan jongeren uit meer welgestelde gezinnen (Isaksen & Roper, 2008). Mensen
verschillen ook in mate waarin ze vatbaar zijn voor deze diverse vormen van
beïnvloeding (Bearden, Netemeyer, & Teel, 1989).
Adolescenten zijn ook vaak geneigd om niet individueel maar samen met
leeftijdsgenoten te gaan winkelen (Tootelian & R.M, 1992). Mangleburg, Doney,&
Bristol (Mangleburg et al., 2004) toonden dat jongeren die meer vatbaar waren
voor informationele beïnvloeding vaker gingen winkelen met vrienden (waarvan ze
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dachten dat deze meer kennis hadden van wat goed was) en dan ook meer geld
uitgaven, maar dat adolescenten die meer vatbaar waren voor normatieve
beïnvloeding er net voor kozen om minder te gaan winkelen met vrienden omdat
dit een risico inhoudt voor afkeuring, wanneer de jongere een niet-hip of nietacceptabel merk zou willen kopen bijvoorbeeld.
8.3.3. School: financiële educatie
Op school worden jongeren geacht zich voor te bereiden op een volwassen
leven, en het leren van bepaalde financiële vaardigheden horen daar zeker bij. De
diverse studies die we reeds eerder citeerden die in Amerikaanse middelbare
scholen op regelmatige basis worden afgenomen wijzen er echter op dat de
financiële kennis van jongeren niet zo schitterend is. Daarom wordt in sommige
landen veel aandacht besteedt aan het inbouwen van lessenreeksen die erop
gericht zijn om de financiële kennis en vaardigheden van jongeren te vergroten.
Financiële educatie definieren we hier als:
“Financial education is the process by which individuals improve their
understanding

of

financial

products

and

concepts;

and

through

information, instruction and/or objective advice develop the skills and
confidence to become more aware of financial risks and opportunities, to
make informed choices, to know where to go for help, and to take other
effective actions to improve their financial well-being and protection.”
OECD (2005)
De meest gangbare thema's die terugkomen in een meerderheid van de
definities van financiële educatie zijn a) hebben van kennis en informatie op het
gebied van geldmanagement, bankieren, verzekeren, etc...b) begrijpen van
basisconcepten die te maken hebben met financieel beheer en c) deze kennis en
begrip gebruiken om financiële beslissingen te plannen, uit te voeren en te
evalueren (Hogarth, 2006).
Wereldwijd wordt enorm veel geld geïnvesteerd in allerlei initiatieven die
tot doel hebben financiële educatie te bevorderen. Hierin is het belangrijk
onderscheid te maken tussen programma's die bedoeld zijn voor volwassenen, die
vaak gefocust zijn op meer specifieke topics en vaak gericht zijn op specifieke
(probleem-)doelgroepen, en programma's voor jongeren die bedoeld zijn om alle
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kinderen en jongeren financieel weerbaar te maken en bepaalde vaardigheden,
kennis en attitudes bij te brengen (McCormick, 2009). In Vlaanderen werd ervoor
geopteerd om financiële competenties op te nemen in de vakoverschrijdende
eindtermen voor het secundair onderwijs in de context: socio-economische
samenleving.
Vakoverschrijdende eindtermen: socio-economische samenleving
De leerlingen:
1
overheid

leggen met voorbeelden uit hoe welvaart wordt gecreëerd en hoe een
inkomsten verwerft en aanwendt;

2

toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welzijn

en verdeling van welvaart;
3

zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de

4

hebben bij het kopen van goederen en het gebruiken van diensten zowel

wereld;
oog voor prijs-kwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de rechten van de consument;
5

geven voorbeelden van het veranderlijke karakter van arbeid en

economische activiteiten;
6

geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en

diensten beïnvloeden;
7

kunnen het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren;

8

geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aan;

9

lichten

de

rol

toe

van

ondernemingen,

werkgevers-

en

werknemersorganisaties in een nationale en internationale context.

De vraag is in welke mate educatieprogramma’s en initiatieven ook de
beoogde effecten hebben. In Vlaanderen is het niet zo duidelijk op welke manier
deze vakoverschrijdende eindtermen in het onderwijs geïntegreerd worden en
welke topics aan bod komen. In het buitenland zien we dat veel educatieve
programma’s de nadruk leggen op het trachten verbeteren van kennis en het
aanbrengen van informatie, met de achterliggende assumptie dat dit ook zal
leiden tot veranderingen in gedrag. Bij volwassenen blijkt financiële kennis
inderdaad gelinkt aan financieel gedrag (Hilgert et al., 2003).
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Helaas blijft voor veel van de programma's een inschatting van de
effectiviteit ervan achterwege. Een van de problemen hierbij is dat er geen
duidelijke criteria bestaan om dit soort programma's te evalueren. Gezien de
veelheid

van

indicatoren

die

gebruikt

wordt

om

het

succes

van

educatieprogramma's aan af te wegen is het misschien niet verwonderlijk dat niet
altijd even consistente resultaten gevonden worden. De meest gebruikte zijn het
verwerven of verbeteren van financiële kennis, tevredenheid en vertrouwen
(McCormick, 2009).
Er zijn indicaties dat financiële educatie een belangrijke invloed kan
hebben op gedrag, niet enkel bij volwassenen, maar ook specifiek bij programma's
gericht op jongeren. De meeste van de hier besproken studies werden uitgevoerd
in de Verenigde Staten.
In een evaluatie van het High School Financial Planning Program werden
tot drie maanden na afloop effecten gevonden op kennis, self-efficacy en
sparen(S. M. Danes, Huddleston-Cases, & Boyce, 1999). Studenten die een cursus
gevolgd hadden of nu volgden omtrent persoonlijke financiën vertoonden minder
risicogedrag met credit cards (Lyons & Neelakantan, 2008) en het opnemen van
financiële educatie in het schoolcurriculum had een impact op sparen, kennis,
prijzen vergelijken en voordelig winkelen(Varcoe, Martin, Devitto, & Go, 2005).
Een seminarie financiële educatie bij universiteitsstudenten verhoogde hun kennis
en wijzigde hun attitudes tegenover krediet (Borden, Lee, Serido, & Collins,
2008). Het is echter niet duidelijk hoe langdurig deze veranderingen zullen zijn.
Een vergelijkende studie van (Bernheim, Garrett, & Maki, 2001)van Amerikaanse
staten waar men al dan niet cursussen in de middelbare school rond topics als
budgetteren, geldmanagement e.d. had ingevoerd suggereert dat dergelijke
educatie wel degelijk effect resulteert op lange termijn aangezien staten waar
deze programma’s doorgevoerd waren een grotere individuele rijkdom bleken te
vertonen dan staten waar deze programma’s niet ingevoerd waren.
Er zijn echter ook studies die geen effecten demonstreren: financiële
educatie in het secundair onderwijs bleek niet gelinkt aan kennis inzake
investeringen (Peng, Bartholomae, Fox, & Cravener, 2007), en (Anthes & Most,
2000) stellen dat er geen blijvend consistent effect is van financiële educatie.
Daarnaast wordt ook gewezen op de differentiële impact die financiële educatie
kan hebben voor verschillende groepen. Zo vonden (S.M. Danes & Haberman, 2007)
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geslachtsverschillen in de mate van effectiviteit, waarbij mannelijke scholieren
eerder hun bestaande kennis versterkten ten gevolge van een cursus terwijl
meisjes nieuwe kennis opdeden, wat erop wijst dat financiële educatie waarin
kennis wordt aangereikt bij uitstek effectief zal zijn bij meisjes die doorgaans
minder financieel geletterd blijken dan jongens. Financiële educatie op school kan
ook een substituut vormen voor financiële educatie door ouders, aangezien
(Bernheim et al., 2001) de grootste impact vonden voor mensen die aangaven dat
hun ouders minder dan gemiddeld spaarden.

Aanbevelingen
McCormick (2009) bespreekt een aantal aanbevelingen inzake het
design van educatieprogramma's en dan specifiek voor kinderen/jongeren
die plaatsvinden in schoolomgeving. Zoals eerder aangegeven is het
moeilijk om rechtstreeks de aanbevelingen die gelden voor programma's
bedoeld voor volwassenen over te nemen. Daarom worden drie
aanbevelingen geformuleerd, specifiek voor educatie bij kinderen. Als
eerste moeten financiële educatie inspanningen relevant zijn, en direct
relateren aan zowel de omgeving van het kind/de jongere als de huidig
bestaande complexe financiële omgeving. Dat houdt bijvoorbeeld in dat
er rekening gehouden moet worden met veranderende technologie en
gewoonten (sms-betalen, internetbankieren, sparen op alternatieve
manieren, ...). Daarnaast stelt zij dat motivatie van cruciaal belang is
voor het slagen van degelijke programma's en dat een belangrijk
onderdeel is om duidelijk te maken wat het belang en relevantie ervan is
voor de jongere zelf. Tenslotte is een vroege start en een continue
verloop belangrijk, wat suggereert dat de basis van financiële educatie
moet liggen bij vrij jonge kinderen. Niet enkel verloopt het verwerven
van financiële kennis en vaardigheden zeer geleidelijk, en moet dit dus
gespreid

worden

doorheen

verschillende

ontwikkelingsfasen,

maar

daarnaast zullen vooral kwetsbare jongeren van de hogere leerjaren soms
een minder stabiele schoolloopbaan hebben. Als educatie-inspanningen
geconcentreerd worden in de laatste leerjaren zullen deze potentieel
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deze groep kwetsbare jongeren niet meer bereiken(Suiter & Meszaros,
2005).

8.3.4. Samengevat
De invloed van de omgeving van jongeren kan in vier grote groepen
onderverdeeld worden: de rol van media, ouders/gezin, peers en school.
We zien dat de mogelijkheden om risicovol gedrag te vertonen (zoals de
mogelijkheden om op afbetaling te kopen) er ook toe leiden dat men hier meer
gebruik van zal maken. Daarnaast hebben jongeren weliswaar meestal voldoende
cognitieve vaardigheden om reclame te ‘doorzien’, maar blijkt uit onderzoek naar
niet-financieel risicogedrag (roken, drinken, ..) toch een relatie met blootstelling
aan reclame bij jongeren. Daarenboven is de invloed van merken, veelal geleerd
uit reclame, bij vooral jongeren uit lagere inkomensgezinnen groot.
Thuis zien we dat financiële opvoeding en beïnvloeding op verschillende
manieren gebeurt: door modelering, waarbij het voorbeeld van ouders gevolgd
wordt, via discussie, sturing en verduidelijking, het aanleren van gewoonten en
het afzetten tegen de ouders. In vrijwel alle studies waarin de invloed van ouders
of financiële opvoeding binnen het gezin wordt onderzocht lijkt deze een invloed
te hebben op het gedrag van kinderen en jongeren.
Ook de invloed van leeftijdsgenoten mag niet onderschat worden.
Onderzoek

lijkt

te

suggereren

dat

bij

adolescenten

vooral

normatieve

beïnvloeding, en dan specifiek het kopen of bezitten van bepaalde dingen of
merken vanuit de behoefte om door anderen geaccepteerd en gewaardeerd te
worden,

koopgedrag

zou

verklaren,

eerder

dan

informationele

of

identiteitsvormende aspecten.
De impact van de aandacht die op school besteedt wordt aan financiële
educatie is dus verre van eenduidig. Hoewel er duidelijke korte termijneffecten
lijken te zijn (Bartholomae & Fox, 2002; S. M. Danes et al., 1999; Mandell, 2004) is
het onduidelijk in hoeverre dit ook op langere termijn impact heeft (Anthes &
Most, 2000; Bernheim et al., 2001; Peng et al., 2007).
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9. Theoretisch kader
In de voorgaande secties werden een reeks factoren besproken die samen
kunnen hangen met financieel risicovol gedrag en problematische uitkomsten. Het
is echter belangrijk in gedachten te houden dat deze factoren niet los van elkaar
te beschouwen zijn. Idealiter zouden deze worden gekaderd binnen een breder
model waarin ook rekening wordt gehouden met onderlinge relaties tussen
verschillende beïnvloedende factoren. Helaas ontbreekt het in de empirische
onderzoeksliteratuur veelal aan een breder kader of theoretisch model om het
financieel gedrag, en potentieel risicogedrag van jongeren te beschrijven.
(Livingstone & Lunt, 1992) dat:
“While many factors influencing personal debt have been proposed, no
clear conceptual model which integrates these has yet emerged” (p. 114).
Helaas is dit in het decennium dat daarop volgde niet sterk veranderd.
Hieronder bespreken we kort enkele bredere modellen en denkkaders die in de
onderzoeksliteratuur wel terug te vinden zijn.
9.1. Theorie van gepland gedrag (Theory of planned behavior)
De theorie van gepland gedrag (Theory of Planned Behavior, of TOPB), is
een theorie die de relatie tussen attitudes en gedrag(sintenties) verklaart aan de
hand van attitudes, subjectieve normen en de perceptie van controle over het
gedrag (Ajzen, 1991) en gebaseerd is de theorie van beredeneerd gedrag (Theory
of Reasoned Action,(Ajzen & Fishbein, 1980b).
Volgens deze theorie vloeit gedrag voort uit gedragsintenties, die
beïnvloed worden door subjectieve normen (de perceptie van wat belangrijke
anderen denken over het gedrag), attitudes (houding tegenover het gedrag) en
gepercipieerde controle (kan gezien worden als vertrouwen in de eigen
mogelijkheden om het gedrag te kunnen uitvoeren, en is dus vergelijkbaar met
self-efficacy). Subjectieve normen en attitudes worden op hun beurt beïnvloed
door ‘beliefs’, of opvattingen van een persoon, met name opvattingen over de
mate waarin een bepaalde situatie of een bepaald verband voorkomt (normative
beliefs die subjectieve normen zullen beïnvloeden) en opvattingen over het
gedrag, de mogelijke gevolgen van het gedrag en een evaluatie van deze gevolgen
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(behavioral beliefs, die de attitude of houding tegenover het gedrag zullen
bepalen). Daarnaast kunnen ook zaken als de motivatie om te voldoen aan de
norm (conformiteit) bepalen welke impact elk van deze elementen heeft op
gedragsintenties.
Deze theorie werd reeds breed toegepast in zeer diverse domeinen, zoals
het kopen van genetisch gemodificeerd voedsel (Cook, Kerr, & Moore, 2002) of
sporten (Hagger, Chatzisarantis, & Biddle, 2002). Een meta-analyse uit 2001
concludeerde dat het algemene model geldig blijkt en dat gemiddeld ongeveer
27% van de variantie in daadwerkelijk gedrag voorspeld kan worden met de
constructen uit het model (Armitage & Conner, 2000).
Belangrijk is dat de ToPB al meermaals succesvol gebruikt werd om
financieel gedrag en gedragsintenties bij volwassenen te trachten verklaren.
Investeringsbeslissingen bleken samen te hangen met beïnvloeding door vrienden
en familie (subjectieve normen) en het gemak waarmee men aan bepaalde gelden
kon (controle) (East, 1993). Het volgen van een schuldafbetalingsplan is
geassocieerd met de attitude tegenover dit gedrag en de perceptie van de
haalbaarheid van het afbetalingsplan (Xiao & Wu, 2006). Intenties om online te
winkelen wordt voorspeld door attitudes, vorige ervaringen en gepercipieerde
controle (Shim, Eastlick, Lotz, & Warrington, 2001). De intenties van studenten om
zich aan een budget te houden (weliswaar gemeten door 1 enkel item) kunnen
verklaard worden in functie van negatief affect, attitudes, subjectieve normen,
eerder gedrag en met een bijkomend modererend effect van gepercipieerde
controle (Kidwell & Turrisi, 2004). In 2012 werd de ToPB ook gehanteerd door het
NIBUD om de kans op financiële problemen bij volwassenen te voorspellen.
Daarnaast kan het model ook worden gehanteerd om mensen aan te zetten
tot succesvolle gedragsverandering op financieel vlak, o.a. door te proberen de
perceptie van subjectieve normen te wijzigen (als men denkt dat zijn omgeving
afkeurend staat tegenover schulden zal men minder geneigd zijn schulden te
maken) of door te proberen de opvattingen over de wenselijkheid en de gevolgen
van bepaalde financiële gedragingen te wijzigen (bv. door in educatie te focussen
op de gevolgen van schulden)(Ozmete & Hira, 2011)
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9.1.1. Theorie van gepland gedrag uitgebreid met socialisatietheorie
Naast de meer strikte applicatie van de theorie van gepland gedrag
werden ook uitbreidingen of adaptaties van de theorie van gepland gedrag
getoetst. Dit soort uitbreidingen wordt expliciet aangemoedigd door de originele
auteurs van de theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991)p 199).
Een voorbeeld van zo’n uitbreiding is om er socialisatietheorie aan te
koppelen.
De theorie van consumenten socialisatie (Moschis, 1985) gaat ervan uit dat
jongeren financiële gewoonten aanleren en financiële kennis en waarden opdoen
door het observeren van hun ouders en erover leren op school. Daarnaast worden
hun attitudes bv. met betrekking tot sparen en geld uitgeven, ook gevormd door
hun ouders en andere beïnvloedende factoren in hun omgeving. Socialisatie wordt
gezien als een sociaal proces waarbij normen, attitudes, waarden, motieven en
gedrag van een bron doorgegeven worden, en waarbij ook de bredere
maatschappelijke normen overgedragen worden, bijvoorbeeld van ouder op kind.
Deze theorie geeft dan ook een grote rol aan de contextfactoren die we hierboven
eerder bespraken (rol van media, familie, peers, …).
Shim et al., (2009) gebruikte een combinatie van de ToPB en
socialisatietheorie, aangevuld met ontwikkelingspsychologische inzichten en een
hiërarchisch model van persoonlijke waarden, om te trachten verklaren hoe
financiële kennis, financiële attitudes, subjectieve normen en gepercipieerde
controle een invloed hadden op intenties voor financieel gedrag (intenties om
binnen een bepaald budget te blijven, om bepaald niveau op de bankrekening aan
te houden en om rekeningen elke maand op tijd te betalen), en hoe sterk deze
intenties uiteindelijk gelinkt zijn aan ‘financieel welzijn’ als gedragsuitkomst.

 ׀88 ׀

Figu
uur 2: Modell gehanteerd
d in Shim ett al. (2009)
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Figu
uur 3: Modell gehanteerd
d in Xiao et al. (2011).
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Bij universiteitsstudenten werd de intentie om een budget op te stellen en
zich daaraan te houden24 voorspeld op basis van een model gebaseerd op een
combinatie van de ToPB en de Theory of Social Behavior (Triandis, 1977, 1994) die
affect en eerder gedrag toevoegt (Kidwell & Turrisi, 2004).
Recent onderzochten (Geuns, Jungmann, & de Weerd, 2011) klantprofielen
in de schuldhulpverlening en zij stelden vast dat hoewel veel cliënten de intentie
hebben tot gedragsveranderingen te komen, dit in de praktijk vaak ook te maken
heeft met het al dan niet bezitten van bepaalde vaardigheden of financiële
competenties. Deze vaardigheden werden bijkomend opgenomen in het ToPB –
gebaseerde model dat door het NIBUD als uitgangspunt gehanteerd werd om de
kans op financiële problemen bij volwassenen te voorspellen, hoewel het
uiteindelijke onderzoek niet strikt dit model lijkt te volgen.
9.1.2. Conclusie
De theorie van gepland gedrag (ToPB) kan gebruikt worden om gedrag en
gedragsintenties te verklaren en te voorspellen, en werd al meermaals toegepast
in financiële context. Het is geen puur economisch rationeel model, maar geeft
plaats aan bijvoorbeeld persoonlijke overtuigingen, vaardigheden en biedt ook
ruimte voor sociale factoren (invloed van ouders, peers, educatie, …). Desondanks
is het model toch ook beperkt tot enkele brede variabelen, waardoor het nuttig
kan zijn om een uitgebreide versie van een ToPB model te hanteren waarin plaats
is voor bijvoorbeeld bijkomende dispositionele variabelen. Daarnaast is het niet
steeds duidelijk in welke mate het model predictief is voor daadwerkelijk gedrag,
aangezien in de overgrote meerderheid van de studies gedragsintenties als
uitkomstvariabele onderzocht wordt (zie ook (Armitage & Conner, 2000).
9.2. Transtheoretisch model van gedragsverandering.
Het transtheoretische model voor gedragsverandering werd door Prochaska
en zijn collega’s ontwikkeld in de jaren ‘70 (JO, CC, & JC, 1992; Prochaska,

24

Budgetting: allotting all or part of their total financial resources (e.g., employment,
loans, or parental support) into distinct categories in order to track expenses, which can be
written or electronically entered in a computer
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Redding, & Evers, 2002). Dit model kan gebruikt worden om te begrijpen hoe
mensen proberen om negatief of ongewenst gedrag om te zetten in positief
gedrag. Om zo’n gedragsverandering te bereiken bewegen mensen zich doorheen
verschillende fasen (Kerkmann, 1998). Elke fase drukt een bepaalde mate van
gereedheid

tot

veranderen

uit.

Hoe

verder

mensen

opschuiven

in

de

motiveringscyclus, hoe sterker in de regel hun veranderingsgereedheid. Ze
bewegen zich echter niet op een lineaire manier. Ze kunnen meerdere malen
terugvallen naar vorige fases en bijgevolg degressief (opbouwend en afbouwend)
doorheen de fasen bewegen.
In eerste instantie werd deze theorie vooral gebruikt om gedragsveranderingen op
het vlak van gezondheid (stoppen met roken, druggebruik, veilig vrijen,
alcoholverslaving, …).
Dit transtheoretische model van gedragsverandering werd al toegepast op
gedrag en gedragsveranderingen in de financiële sfeer, waarbij het vooral lijkt te
worden om financiële educatie- inspanningen en individuele begeleiding af te
stemmen op de fase, beslissingsbalans en self-efficacy van de consumenten(Xiao,
O’Neill, et al., 2004) en om de effectiviteit van bepaalde educatie-initiatieven te
onderzoeken (Lown, 2007). Het einddoel van veel financiële educatie-initiatieven
is immers niet gelegen in het aanleren van financiële kennis, maar zorgen dat
consumenten

blijvend

‘gezond’

financieel

gedrag

vertonen,

en

het

transtheoretische model laat toe om een zicht te geven op de ‘duurzaamheid’ van
bepaalde gedragsveranderingen.
Gebaseerd op deze theorie werd bijvoorbeeld een maat ontwikkeld die de
motivatie meet van mensen met schulden om effectief iets aan hun situatie en
gedrag te veranderen (Shockey & B., 2004; Xiao, Newman, et al., 2004). Shockey
en Seiling (2004) maten de fase van gedragsverandering voor zes specifieke
financiële gedragsindicatoren (financiële doelen stellen, financiële doelen
gebruiken, een budget gebruiken, uitgaven bijhouden, schulden afbouwen, geld
opzijzetten voor ongeplande uitgaven en geld sparen) voor en na een lessenreeks.
Om de actie- en onderhoudsfase te bereiken zou een versterking van self-efficacy
bij de meeste mensen noodzakelijk zijn (Seiling & Shockey, 2006). (Lown, 2007)
ontwikkelde een eenvoudige maat om in surveyonderzoek of in een lessenreeks
het niveau van bereidheid tot veranderen te meten, de Financial Planning
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Personality Type (zie hieronder). Daarnaast werd deze theorie gebruikt om
mensen met schulden te begeleiden (Xiao & Wu, 2006).
Om

op

basis

van

het

transtheoretische

model

te

komen

tot

gedragsverandering worden een aantal processen doorlopen: (i) bewustwording
van een probleem en de noodzaak om dingen te veranderen, (ii) motivatie om
financieel gedrag te veranderen, (iii) ontwikkelen van nieuwe vaardigheden om
anders met geld om te gaan, (iv) nieuw gedrag uitproberen en (v) het nieuwe
gedrag blijvend uitvoeren en integreren in het dagelijkse handelen(Tillis et al.,
2003).
Financial Planning Personality Type
1.

Which of the following Financial Attitudes statements best describes you?
(Choose only one.) 1 Just when I think I have a handle on my finances,
something always happens that sets me back from my financial goals. 2 I am
disciplined at saving. 3 I am willing to take substantial financial risk for
substantial gain. 4 I frequently spend money when I do not plan to buy
anything. 5 I payoff my credit cards at the end of every month. 6 I always
research and plan for a big purchase. 7 I am not willing to take any financial
risks, no matter what the gain. 8 I enjoy financial planning.

2.

Which of the following Financial Planning Attitudes statements best describes
you? (Choose only one.) 1 I think anyone can have a comfortable lifestyle, if
they just plan and save. 2 I feel it is pointless to plan for the future because it
is too far away to know what 1will need. 3 If 1just save some money each
month, I will be fine in the future. 4 I think planning for the future takes too
much time and effort. 5. I am more of a saver than an investor.

Table 2
FPPT scoring

Financial Attitudes (8 Statements)

Financial Planning (5 statements)
1 I think anyone can have a comfortable lifestyle, if they just plan and save.
I
2 I feel it is pointless to plan for the future because it is too far away to know whaD/I
3 If 1just save some money each month, I will be fine in the future.
I
4 I think planning for the future takes too much time and effort.
D
5. I am more of a saver than an investor.
ST

1

2
P
D/I
SA
*
SA

3
P
D/I
P
*
P

4
I
D/I
I
D
SA

5
P
D/I
SA
D
SA

6
P
D/I
SA
D
ST

7
I
D/I
ST
D
SA

8
P
D/I
I
*
SA

Note: I ~ Impulsive; preparation (yellow); D = Denier; precontemplation (red); ST =
Struggler; contemplation (orange); SA = Saver; action (blue); P = Planner; maintenance
(green); * = unlikely (contradictory) response pairs. No respondent chose #2 as a response to
the financial planning question; this response would be most characteristic of deniers or
impulsives.

9.2.1. Conclusie
Hoewel dit model bij ons weten nog niet eerdere gebruikt werd bij
jongeren, lijkt het ons wel, mits enige aanpassing, geschikt om de effectiviteit van
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financiële educatie-initiatieven te evalueren. Om financieel gedrag en het
ontstaan van risicogedrag te verklaren is het minder geschikt. Het dient wel
gezegd dat er aanzienlijk wat kritiek bestaat op dit model, vanwege de vaagheid
van de stadia, het gebrek aan verklaring waarom bepaalde interventies beter
werken in een verschillend stadium en het gebrek aan operationalisatie in sociaalcognitieve termen die zouden toelaten om de overgangen tussen stadia te
verduidelijken(Armitage & Conner, 2000).
9.3. Andere theoretische kaders om financieel gedrag te verklaren
Daarnaast vinden we in de empirische onderzoeksliteratuur nog enkele
andere modellen terug die gebruik worden om specifiek financieel gedrag, zoals
spaargedrag, of risicogedrag in het algemeen te verklaren. We bespreken hier kort
twee modellen, voor een overzicht van een aantal andere theorieën verwijzen we
naar (Ozmete & Hira, 2011).
9.3.1. Life cycle model
Het behavioral life cycle model (BLC,(Richard H. Thaler, 1990); (Shefrin &
Thaler, 1988) vormt een uitbreiding van eerdere levenscyclusmodellen (Modigliani
& Brumberg, 1954). De oorspronkelijke life cycle hypothese stelde dat mensen hun
niveau van consumptie in alle levensfasen op een vergelijkbaar niveau willen
houden. Aangezien hun inkomen in de loop van het leven fluctueert, zal
bijvoorbeeld spaar- en leen gedrag aangepast worden zodanig dat het
consumptieniveau gelijk blijft. In deze oorspronkelijke modellen was inkomen de
voornaamste factor om financieel gedrag te verklaren, wat een vrij rationeel
model is.
Dit oorspronkelijk model werd dan ook uitgebreid door (Shefrin & Thaler,
1988) met de centrale factoren zelfcontrole en mental accounting. Zelfcontrole
zou dan opgebouwd zijn uit drie elementen, namelijk interne conflicten,
verleiding en wilskracht. Interne conflicten ontstaan door de trade-off tussen
onmiddellijke bevrediging en voordelen op lange termijn. Verleiding zorgt er dan
weer voor dat het interne conflict intenser wordt, de onmiddellijke consumptie
van een goed is immers vaak verleidelijker dan het uitstellen van consumptie. Er is
vanzelfsprekend nood aan wilskracht om zulke verleiding te kunnen weerstaan (R.
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H. Thaler, 1994). Een tweede centraal idee in het BLC model is het idee van
mental accounting en het idee van ‘fungability’ (goederen zijn onderling
inwisselbaar). Daarnaast is er in deze modellen aandacht voor framing
(bijvoorbeeld perceptie van sparen en lenen). Hoeveel geld wordt uitgegeven
blijkt samen te hangen met de manier waarop bepaalde inkomsten verdeeld of
gekaderd zijn, bijvoorbeeld wanneer bonussen en extraatjes gebruikt worden voor
luxe-uitgaven, en geld dat op een spaarrekening geplaats wordt onder geen beding
meer aangeraakt wordt (Venti & Wise, 1990).
Dit model wordt zeer courant gehanteerd, vooral om spaargedrag en
toewijzing van middelen te verklaren. Het is tegelijk ook een zeer economisch
model waarin een aantal van hogergenoemde mogelijke antecedenten van meer
psychologische aard geen plaats hebben gekregen.
9.3.2. Dual process theory of risk taking
Deze theorie van (Steinberg, 2007) gaat uit van het idee dat risicogedrag
het resultaat is van rationeel logisch cognitieve en socio-emotionele processen. In
tegenstelling tot logische denk en redeneerprocessen, die niet zo heel verschillend
zijn tussen jongeren en volwassenen, zijn een aantal psychosociale factoren die
risicogedrag zullen beïnvloeden nog volop in ontwikkeling bij jongeren.
Het is dus niet omdat jongeren onvoldoende informatie hebben, of hieruit
geen logische conclusies kunnen trekken, maar vooral vanwege de relatieve
‘onvolwassenheid’ van het socio-emotionele systeem dat vooral gevoelig is voor
sociale en emotionele stimuli, met andere woorden wanneer men in gezelschap
van peers is of wanneer er een zekere mate van emotionele arousal optreedt, dat
jongeren risicogedrag zullen vertonen. De logische redeneer- en denkprocessen
zijn reeds aanwezig vanaf ongeveer 12 jaar, maar blijken niet noodzakelijk
betrokken te worden bij beslissingen , zelfs wanneer men reeds tot de
jongvolwassenen behoort (Reyna & Brainerd, 1994). Uit neuropsychologisch
onderzoek blijkt overigens dat de hersenregio’s die geactiveerd worden in
gezelschap en bij emotionele arousal overlappen met regio’s die geassocieerd zijn
met gevoeligheid voor beloning (Galvan et al., 2006; Nelson et al., 2005). Deze
theorie richt zich specifiek op het verklaren van risicogedrag bij jongeren (bv.
rijden onder invloed), en niet op specifiek financieel gedrag.
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9.3.3. Hybride modellen - specifiek binnen onderzoek naar financieel
gedrag/risicogedrag
Naast deze theorieën die vaak ontwikkeld werden om gedrag of
gedragsveranderingen in het algemeen te voorspellen of verklaren, worden in
diverse studies naar financieel gedrag of bestedingspatronen vaak ook meer
‘hybride’ modellen gehanteerd die een combinatie vormen van een aantal
theorieën of op eerder a-theoretische basis vooropgesteld worden. We gaven
eerder al een voorbeeld van de combinatie van een Theory of Planned Behavior
model met socialisatietheorie, ontwikkelingspsychologische variabelen en waarden
(Shim et al., 2010; Shim et al., 2009). Vooral bij grote survey-studies naar
bestedings- en uitgavengedrag bij jongeren (of volwassenen) vinden we dergelijke
modellen terug. We illustreren hier kort met enkele voorbeelden van dergelijke
modellen.
In een grootschalig Nederlands onderzoek naar het financieel inzicht van
jongeren (Claassen et al., 2008)waarbij men ook financieel gedrag zoals sparen en
uitgeven onderzocht, werd het theoretisch kader zoals weergegeven in Figuur X
gehanteerd, wat gebaseerd was op eerder literatuuronderzoek vooral gesteund op
volwassenen (Gier et al., 2007). Het uitgangspunt is dat financieel gedrag stoelt
op financieel inzicht, wat gezien wordt als opgebouwd uit zowel financiële kennis
en vaardigheden, alsook motivaties en financieel bewustzijn. Deze factoren
worden bijkomend beïnvloed door socio-demografische kenmerken en invloed van
de omgeving. Zoals blijkt uit de bevindingen van deze studie (visueel weergegeven
in

Figuur

4

door

de

stippellijntjes)

wordt

financieel

gedrag

(uitgavengedrag/spaarzin, voortekenen problematisch gedrag en extra geld aan
ouders vragen/lenen) relatief sterk direct beïnvloed door ouders (opvoedingsstijl),
peers, uitgaanstype en financieel bewustzijn (weten hoeveel geld je hebt, zorgen
maken om later, controle over geldzaken) en relatief vrij sterk door financiële
vaardigheden. Motivaties bleken minder een rol te spelen.
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Figuur 4. Model gehanteerd
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iin Claassen et al. (2008)
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Figuu
ur 5: Model gehanteerd
g
door Antonides (2007))
IIn het Veren
nigd Koninkrrijk werd dooor de Financ
cial Servicess Authority eeen
uitvoerigge studie uiitgevoerd om
m de financciële kennis van burgerss te meten (A.
Atkinson
n et al., 200
06). De nadru
uk bij “finan
ncial capability” lag hier hoofdzakeelijk
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op het toepassen van kennis op financiële producten. Het model dat in deze studie
gehanteerd werd wordt weergegeven in Figuur 6. In dit model wordt financieel
gedrag rechtstreeks bepaald door kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen
/attitudes.

Deze

worden

op

hun

beurt

aangestuurd

door

factoren

als

persoonlijkheid en ervaringen, maar kunnen ook gedeeltelijk extern beïnvloed
worden (bijvoorbeeld: door scholing kan kennis en zelfvertrouwen verbeterd
worden). De tweede laag (kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen) komt ook
overeen met de proceskenmerken die door het OESO in hun definitie van
financiële educatie opgenomen worden25.

Experience and
circumstances

Personality

Knowledge and
understanding

Confidence and
attitudes

Skills

Behaviour

Figuur 6: Model gehanteerd door FSA (2005)
In Nederland werd door de Stichting ‘Weet wat je besteedt’ een Money
Mindsets typologie ontwikkeld op basis van kwalitatieve interviews met 150
jongeren en kwantitatief onderzoek bij 1100 jongeren. Op basis van factor- en
clusteranalyses worden uiteindelijk vier geldtypes onderscheiden, gebaseerd op de
dimensies

25

statusgerichtheid,

impulsiviteit,

behoefte

aan

zekerheid,

“Financial education is the process by which financial consumers/investors improve their
understanding of financial products and concepts and, through information, instruction and/or
objective advice, develop the skills and confidence to become more aware of financial risks and
opportunities, to make informed choices, to know where to go for help, and to take other
effective actions to improve their financial well-being.” (OECD, 2005), p. 26)
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onafhankkelijkheid,

leenaversie
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leenb
bereidheid.

De

geldty
ypes

zijn:

de

Trendsettter, de Re
egelaar, de Levensgeniieter en de
e Toekomstp
planner. In de
ondersta
aande figuu
ur geven we
w weer hooe elk van de types scoort op de
verschilllende dimensies. De tren
ndsetters zijjn mensen die in sterke mate impulssief
zijn en ggevoelig voo
or status, en een zwakke
e controlebe
ehoefte hebb
ben. Ze hebbben
heel wa
at geld ovver om hun imago i n stand te
e houden en prefereeren
merkpro
oducten. Levvensgenieterrs zijn ook iimpulsief, maar
m
geven totaal niet om
status, en gaan ee
erder ongeo
organiseerd door het leven. Ze hebben weiinig
behoefte
e aan contro
ole en staan
n niet per se
e negatief tegenover
t
le
enen. Regelaaars
scoren e
erg laag op
p zowel imp
pulsiviteit alls statusgevoeligheid, en
e hoog op de
behoefte
e aan contrrole. Het zijjn vaak me nsen die errg sober lev
ven en geld en
materielle bezittinge
en niet zo be
elangrijk vind
den. Toekom
mstplanners zijn ook weiinig
impulsie
ef met een sterke behoe
efte aan conttrole, maar tegelijk well statusgevoeelig
en gericcht op onaffhankelijkheiid. Ze zijn erg gerichtt op de toe
ekomst en hhun
financiee
el gedrag is er dan ook gericht
g
om h et in de toek
komst goed te
t hebben.
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Figuu
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ment kiest financiële p
producten op
o basis va
an budgettaaire

26

Making e
ends meet, kee
eping track, plan
nning ahead, chhoosing productts, staying inforrmed
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overwegingen en passend bij zijn persoon en persoonlijke huishoudsituatie), 5.
Over voldoende kennis beschikken (de consument beschikt over alle relevante
kennis om zijn huishoudfinanciën op de korte, middellange en de lange termijn in
balans te brengen en te houden).
Op pagina X gave we al een overzicht van deze competenties die door het NIBUD
voorgesteld werden voor de groep 16-18 jaar.
9.4. Theoretisch kader : samengevat
Op basis van de bestaande onderzoeksliteratuur en gegevens zien we dat,
hoewel er geen consensus lijkt te bestaan over een algemeen aanvaard theoretisch
kader, dat een aantal onderzoeken zich baseert op elementen uit the theorie van
gepland gedrag, waarbij deze aangevuld worden met dimensies uit andere
theoretische kaders of gebaseerd op eigen inschatting (bv. aanvullen met kennis
en vaardigheden). De focus van de theorie van gepland gedrag ligt echter op
gedragsintenties, eerder dan gedrag. We zullen er hier ook voor opteren om een
hybride model te hanteren dat een aantal elementen van eerder gehanteerde
modellen combineert met de factoren die uit de literatuurstudie als potentieel
relevant naar voor kwamen. In een volgende sectie presenteren we ons
theoretisch kader van waaruit we het kwantitatieve luik van het onderzoek zouden
opzetten.

 ׀102 ׀

10. Model gehanteerd in de kwantitatieve studie
In grote lijnen baseren we ons op de elementen van theorie van gepland
gedrag, zonder hierbij echter de focus te leggen op gedragsintenties, maar kijkend
naar werkelijk gedrag. Daarnaast wordt het model aan de uitkomstenzijde
uitgebreid met werkelijke financiële problemen die (kunnen) voorvloeien uit
financieel risicogedrag. Behalve attitudes, subjectieve normen en controle zullen
ook financiële kennis en vaardigheden, demografische kenmerken en de
economische resources waarover iemand beschikt in het model opgenomen
worden. Daarnaast is er in het model ook een rol weggelegd voor individuele
verschillen, waar we met name voor zelfcontrole/impulsiviteit een aanzienlijke
invloed voorzien.
Op de volgende pagina schetsen we in een overzicht van dit model. De
belangrijkste indicatoren die onder elke hoofding vallen geven we weer in de
daaropvolgende Tabel.
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Tabel 3 : overzicht van de voornaamste constructen opgenomen in de
vragenlijst.
Achtergrondkenmerken

•

Geslacht

•

Leeftijd

•

Etnische identificatie

•

Woonplaats

•

Uitgaan

•

Schoolgegevens

Richting,
(ASO,

Schooltype

TSO,

Deeltijds),

BSO;

KSO,

inrichtende

macht, provincie, …
•

Gezinssamenstelling

Een

of

Broers

twee

ouders;

en

zussen;

thuiswonend of niet
•

Comorbiditeit

Roken,

verslaving,

ernstige
gezondheidsproblemen,
handicap
Beschikbare financiële

•

Gezinsinkomen ouders

Opleiding en werksituatie

•

Zakgeld

Zakgeld of niet, hoeveel,

bronnen
van wie, hoe, waarvoor
bedoeld door gever,
•

Klusjesgeld

Geld voor klusjes of niet,
hoeveel,

•

Vakantie of weekendwerk

Ja

of

nee,

hoeveel

werken,

hoeveel

verdienen, wanneer, wat
Attitudes

•

Materialisme

•

Attitude tov schulden en sparen

Financial literacy

•

financiële kennis

Financial capability

•

Vaardigheden

Algemeen en kennis van
lonen en prijzen
Administratie
bewust

voeren,
aankopen,
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weerstaan aan reclame,
overzicht

houden

en

besparen
Subjectieve normen en

•

Reclame en media

sociale beinvloeding

Blootstelling

en

gevoeligheid voor reclame
•

Peers

Normen

peers

gevoeligheid

en
voor

normatieve

en

informationele
beinvloeding
•

Ouders

Normen

ouders

en

financiële opvoeding
•

School

Financiële opvoeding

Waargenomen controle

•

Algemene controle-opvattingen

Locus of control en self-

Cognitieve biases

•

Overdreven optimisme

•

Mental accounting

•

Zelfwaardering

•

Toekomstorientatie

efficicacy

Individuele verschillen

Toekomstige gevolgen en
delay discounting

•

Impulsiviteit

Volharding,
seeking,

sensation
urgenccy

en

nadenken voor handelen

Financieel risicogedrag

•

Risicoaversie

•

Lenen

Ooit,

nu,

van

wie,

hoeveel, waarvoor, soms
moeite terug te betalen
•

Sparen

Spaar je zelf, hoe, wat,
wie, waarvoor

•

Spelen om geld

Ja/nee; hoe vaak; wat
(kraslot; lotto, pokeren,
…),

soms

meer

dan

gepland
•

Online kopen

Ja/nee; hoe vaak, wat,
hoeveel, soms meer dan
gepland
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•

Betalen per sms

Ja/nee,

wat,

hoeveel,

soms meer dan gepland

•

Kopen op afbetaling

Ja/nee; hoe vaak, waar,
hoeveel, moeite om terug
te betalen.

•

Afpersing

•

Uitgaven

Waaraan

wordt

geld

uitgegeven, hoeveel, wat
bij geld tekort
Financiële

•

Niet rondkomen

moeilijkheden

Op

tijd

rekeningen,

betalen

van

meer

geld

uitgeven dan je hebt,
•

Schulden/betalingsachterstanden

Hoeveel,

bij

hoeveel

schuldeisers
•

Spaargeld

Ja/nee; Hoeveel

•

Subjectieve ervaring van financiële

Tevredenheid,

problemen

slaapproblemen

zorgen,

Met dit theoretisch kader en de bijhorende vragenlijst hopen we o.a. een
antwoord te kunnen bieden op de volgende vragen:
•

Hoe ziet het inkomen en uitgaven van Vlaamse jongeren anno 2013 eruit?
(laatste studie in België dateert van 2010) in verschillende groepen: aan
de hand van beschrijvende analyses en univariate analyses

•

Wat is de frequentie en ernst van het voorkomen van financiële nadelige
uitkomsten bij schoolgaande jongeren tussen 16-18 jaar en voor de
verschillende groepen : aan de hand van beschrijvende analyses en
univariate analyses

•

Wat is de frequentie en ernst van financieel risicogedrag bij schoolgaande
jongeren tussen 16-18 jaar en voor de verschillende groepen: aan de hand
van beschrijvende analyses en univariate analyses
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•

Hoe risicovol is ‘risicogedrag’? Welke risicogedragingen zijn gelinkt aan
financiële nadelige uitkomsten? Aan de hand van multivariate associaties
tussen (risico)gedrag en financiële problemen.

•

Kunnen uitgavenpatronen gelinkt worden aan risicogedrag en financiële
nadelige uitkomsten? Aan de hand van multivariate associaties tussen
uitgavenpatronen, financieel gedrag en financiële problemen.

•

Welke factoren dragen bij aan of beschermen tegen risicogedrag :
persoonlijkheid, achtergrondvariablen, kennis, vaardigheden, attitudes,
subjectieve normen, en cognitieve vertekeningen en controle? Multivariate
regressie, structural equation modelling

•

Identificatie van protectieve factoren die relatie tussen risicogedrag en
financieel nadelige uitkomsten modereren? Multivariate regressie en/of
SEM.
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11. Besluit
Deze

literatuurstudie

vormt

het

eerste

luik

van

een

groter

onderzoeksproject naar financieel risicogedrag bij jongeren. Globaal hadden we
drie doelen voor ogen toen we deze literatuurstudie aanvatten. Ten eerste
wensten we te zoeken naar een werkbare definitie van financieel risicogedrag bij
jongeren, en indien een dergelijke definitie niet terug te vinden is, deze zelf te
formuleren. Als tweede doel van deze literatuurstudie wensen we in de literatuur
op zoek te gaan naar factoren die samenhangen met potentieel risicovol of
problematisch financieel gedrag. Een derde onderzoeksvraag sluit meer aan bij de
focus op preventie die in de latere fasen van het onderzoeksproject naar voren
komt en heeft betrekking op het identificeren van risicogroepen waar educatie en
preventiewerkers best hun inspanningen op richten. We vatten hieronder nog eens
kort de belangrijkste bevindingen voor elke onderzoeksvraag samen.
Onderzoeksvraag 1: Het formuleren van een werkbare definitie van financieel
risicogedrag?
Aangezien het zowel in meer toegepast onderzoek als in meer
fundamentele wetenschappelijke studies ontbreek aan een (algemeen aanvaarde)
conceptuele definitie van financieel risicovol gedrag of financiële moeilijkheden
hebben we ervoor geopteerd om zelf een vrij pragmatische definitie van
financieel risicogedrag te hanteren, namelijk: 'gedrag dat het potentieel heeft
om te leiden tot financieel nadelige of problematische uitkomsten'.
Voor het afbakenen van dit gedrag en de eraan gelinkte uitkomsten
baseren we ons vooral op bestaand survey-onderzoek waarin de prevalentie van
diverse financiële gedragingen van jongeren onderzocht worden. Financieel
nadelige uitkomsten of financiële problemen omvatten bij de groep jongeren in de
leeftijdscategorie tot 18 jaar dan vooral: geld tekort hebben, niet kunnen
rondkomen, het hebben van betalingsachterstanden (‘in het rood staan’),
openstaande rekeningen en ‘leningen’ (schulden, vooral bij vrienden of familie, in
mindere

mate

extern)

alsook

de

subjectieve

ervaring

van

financiële

moeilijkheden. Financieel risicogedrag operationaliseren we dan als gedrag dat
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geassocieerd is met, of kan leiden tot problematische uitkomsten. Sommige
vormen van risicogedrag zijn zeer direct gelinkt aan problematische uitkomsten,
zoals geld lenen, kopen of betalen op afbetaling, geld vragen aan ouders of
familie, van spaarrekening afhalen bij geldtekort en systematisch meer geld
uitgeven dan er beschikbaar is. Sommige andere vormen van risicogedrag hoeven
niet meteen rechtstreeks te leiden tot financiële problemen, maar worden in veel
gevallen toch als waarschuwingssignaal gezien omdat de op lange termijn nadelige
gevolgen kunnen hebben, zoals ondoordacht kopen, weinig overzicht houden op
geldzaken, bepaalde uitgavenpatronen, internetkopen en spelen om geld.
Voor wat betreft de prevalentie van financiële problemen of financieel
risicogedrag bij Vlaamse jongeren tussen 16 en 18 jaar zijn er geen of enkel
verouderde gegevens beschikbaar, wat de nood aan meer recente gegevens rond
het financieel gedrag van deze groep jongeren in de verf zet. In deze
literatuurstudie rapporteerden we ter illustratie wel enige gegevens uit de ons
omringende landen, die suggereren dat er mogelijk wel een niet onaanzienlijke
groep jongeren is die ofwel al financiële moeilijkheden ervaart, ofwel diverse
gedragingen vertoont die risicovol zijn om later problemen te ontwikkelen.
Onderzoeksvraag 2: Welke factoren hangen samen met of voorspellen
financieel risicogedrag en financieel nadelige uitkomsten?
Hierbij bekeken we een aantal mogelijke antecedenten van risicovol
financieel gedrag en problematische uitkomsten. Het was de bedoeling om uit de
literatuur een aantal factoren te distilleren die samenhangen met financieel
gedrag van jongeren.
Een eerste belangrijke factor lijkt vanzelfsprekend het beschikbare
inkomen te zijn. Daarnaast wordt economisch gedrag in het algemeen ook sterk
beïnvloed door allerlei andere factoren. Een aantal van deze factoren hebben we
uitvoerig besproken in deze literatuurstudie, en op basis van de reeds bekende
gegevens werden een aantal hiervan weerhouden om op te nemen in het huidige
onderzoek. We hebben getracht deze te kaderen in een breder model, gebaseerd
op maar zeker niet beperkt tot het Theory of Planned Behavior Model. Dit model
voorspelt gedrag en gedragsintenties op basis van attitudes, subjectieve normen
en waargenomen controle. Attitudes worden in dit model meestal ingevuld als
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attitudes tegenover het gedrag in kwestie, maar in de context van dit onderzoek
zullen we dit een bredere invulling geven. Subjectieve normen reflecteren de
invloed van de omgeving op een het gedrag van een individu, en het idee dat
iemand heeft over de mate van afkeuring of goedkeuring die geassocieerd is met
bepaalde gedragingen. Daarnaast wordt voor waargenomen controle meestal
onderscheid gemaakt tussen gepercipieerde gedragscontrole, waarbij het dan gaat
over het gemak waarmee een individu denkt bepaald gedrag te kunnen stellen (bv.
sparen), wat dan bepaald zou worden door het geheel aan attitudes over controle
(het idee dat een individu heeft over hoeveel controle hij of zij heeft over
bepaald gedrag). Dit laatste is conceptueel gelijkend aan wat doorgaans met selfefficacy aangeduid wordt.
Bij onze invulling van dit model kiezen we er echter voor om vooral te
focussen op financieel risicogedrag (eerder dan gedragsintenties) en voegen we
financiële moeilijkheden toe als ultieme uitkomstvariabelen. De financiële
risicogedragingen en financiële moeilijkheden zullen we dan proberen te
voorspellen op basis van een aantal factoren die uit de literatuurstudie naar voor
kwamen. We hebben deze factoren in een voorlopig model ondergebracht in een
aantal clusters van predictoren die passen in een Theory of Planned Behaviorkader of daar een uitbreiding bij vormen.
Demografische kenmerken
In de literatuur zien we dat jongens over het algemeen meer interesse
hebben in financiële aangelegenheden en dat ze beter scoren qua financiële
kennis, maar tegelijk zien we bij hen ook vaker (sommige vormen van) risicovol
gedrag. Als er al een relatie zou bestaan tussen onderwijstype en financieel
risicogedrag en financiële problemen dan wijst deze eerder in de richting van
meer

risicogedrag

onderwijstypes.

Met

en

problemen

betrekking

tot

bij

jongeren

het

al

dan

uit
niet

beroepssecundaire
behoren

tot

een

minderheidsgroep als risicofactor is er voorlopig weinig evidentie, maar dit zal ook
in het huidige onderzoek opgenomen worden omdat er in het buitenland bij
andere ethnische groepen minder financiële kennis en meer problematische
uitkomsten werd vastgesteld.
Economische bronnen
Hierbij zagen we dat in een aantal studies jongeren afkomstig uit gezinnen
met beperkte middelen meer financiële moeilijkheden ervaren. Daarnaast kunnen
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ook de persoonlijke economische bronnen, zoals het zakgeld dat een jongere
krijgt en het inkomen dat hij of zij verwerft door te werken mee het financieel
gedrag en mogelijk risicogedrag bepalen.
Individuele verschillen
In een aantal studies werd reeds evidentie getoond voor de belangrijke rol
van diverse individuele verschillen. De brede persoonlijkheidstrekken, zoals deze
in het Big Five model van persoonlijkheid worden gespecificeerd, lijken niet sterk
direct gerelateerd aan financieel gedrag of financiële problemen. Daarentegen
bestaat er al heel wat evidentie dat impulsiviteit of weinig zelfcontrole gelinkt
zijn aan financieel risicogedrag of financieel nadelige uitkomsten. Ook individuele
verschillen in tijdspreferentie, of de mate waarin mensen voordelen op korte
termijn kunnen uitstellen in functie van langere-termijn doelstellingen zijn
geassocieerd met verschillende financiële uitkomsten. Daarentegen blijft de rol
van zelfwaardering op financieel gedrag en het ervaren van financiële
moeilijkheden voorlopig onduidelijk.
Attitudes
Vanuit de theorie van gepland gedrag kunnen we verwachten dat attitudes
tegenover bepaalde financiële gedragingen mee bepalend zullen zijn voor het al
dan niet voorkomen van financieel risicogedrag. Uit eerder onderzoek bleek dat de
houding tegenover risico’s (risicoaversie en risicobereidheid), attitudes tegenover
schulden en sparen, en in bredere zin attitudes tegenover geld (bv. geld als goed
of slecht) en materialistische attitudes of de centraliteit van materiële bezittingen
voor zichzelf en het belang van consumeren gelinkt zijn aan diverse vormen van
financieel risicogedrag en/of financieel nadelige uitkomsten bij jongeren.
Financiële kennis en vaardigheden
Financiële kennis verwijst naar het begrijpen van bepaalde economische
en financiële concepten en kennis van financiële mogelijkheden en instrumenten,
terwijl vaardigheden en competenties een breder concept is dat, al dan niet
samen met kennis, verwijst naar vaardigheden zoals overzicht kunnen houden op
geldzaken, bewust aankopen, de eigen administratie regelen, sparen, lenen en
omgaan met verleidingen. Zowel deze kennis als de bredere vaardigheden zijn
sterk geassocieerd met financieel risicogedrag of het ervaren van financieel
nadelige uitkomsten bij jongeren. Een bedenking die hierbij hoort is wel dat het
niet steeds eenvoudig is om het conceptuele onderscheid te maken tussen
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financiële vaardigheden en financieel risicogedrag, omdat beiden vaak erg
gelijkende inhoud betreffen (bv. ‘ik heb ene goed zicht op hoeveel ik elke maand
uitgeef en waaraan’). Een factor die minder duidelijk naar voor komt in het
bestaande onderzoek maar volgens ons wel relevant is op het vlak van financiële
kennis en die gelinkt kan zijn met risicogedrag is de inschatting van jongeren over
hun toekomstig loon en hun ‘kennis’ over de levensduurte en kostprijs van diverse
goeden en diensten.
Controle.
In het Theory of Planned Behavior model vormt ‘controle’ een belangrijk
element dat de kans dat een bepaald gedrag zal voorkomen vergroot. Locus of
control is een algemene attitude die reflecteert in welke mate iemand zichzelf
verantwoordelijk ziet voor de gebeurtenissen in zijn leven. Op basis van de
literatuur is het voorlopig echter onduidelijk in welke mate deze gerelateerd is
aan financieel risicogedrag. Ook financiële self-efficacy bleek geassocieerd met
sommige vormen van financieel risicogedrag, maar niet met andere.
Impulsiviteit of een gebrek aan zelfcontrole hebben we voorlopig
ondergebracht in de cluster ‘individuele verschillen’ omdat het hier geen attitude
of idee over controle betreft, maar integendeel verwijst naar de mate waarin een
gebrek aan controle interfereert met het ‘geplande’ gedrag.
Biases of vertekeningen
Naast kennis over financiële zaken zouden ook een aantal biases of
cognitieve vertekeningen aan de basis liggen van waargenomen verschillen in
financieel risicogedrag. Zo zijn in eerder onderzoek het bijhouden van mentale
‘potjes’, een overdreven optimistische kijk op de eigen financiële vaardigheden of
toekomst en het niet goed kunnen plannen van toekomstige uitgaven al eerder
gelinkt aan verschillen in financieel gedrag.
Subjectieve normen
Naast individuele verschillen speelt ook de omgeving waarin jongeren zich
bevinden een rol. In de theorie van gepland gedrag wordt dit ingevuld onder de
noemer ‘subjectieve normen’. Dit verwijst naar de inschatting van een individu
over welk gedrag ‘gepast’ is en hoe belangrijk men deze waardering vanuit de
omgeving vindt. Hierbij kunnen diverse vormen van sociale beïnvloeding
onderscheiden worden. Reclame en de aanwezigheid van allerlei stimulansen om
te consumeren creëren dan ook een norm van wat als wenselijk of gepast gedrag
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gezien wordt. We zien dat bijvoorbeeld de mogelijkheden de mogelijkheden om
op afbetaling te kopen er ook toe leiden dat men hier meer gebruik van zal
maken. Daarnaast hebben jongeren weliswaar meestal voldoende cognitieve
vaardigheden om reclame te ‘doorzien’, maar blijkt de invloed van merken, veelal
geleerd uit reclame, vooral bij jongeren uit lagere inkomensgezinnen groot.
Ook de familiale omgeving blijkt in vrijwel alle studies die dit
onderzochten een sterke invloed te hebben op financieel gedrag van kinderen en
jongeren, en deze beïnvloeding kan op diverse manieren gebeuren: door het goede
voorbeeld te geven, via discussie en het aanleren van gewoonten. Zeker bij
adolescenten kan de invloed van leeftijdsgenoten ook niet onderschat worden.
Hierbij zullen jongeren vooral het kopen of bezitten van bepaalde dingen of
merken belangrijk vinden vanuit de behoefte om door anderen geaccepteerd en
gewaardeerd te worden (normatieve beïnvloeding).
De impact van de aandacht die op school besteed wordt aan financiële
educatie is verre van eenduidig. Hoewel er duidelijke korte termijneffecten lijken
te zijn is het onduidelijk in hoeverre diverse vormen van financiële educatie ook
op langere termijn impact hebben.
Integratie van de bevindingen
De bevindingen uit de literatuurstudie zoals die hier gerapporteerd werden
hebben grotendeels betrekking op buitenlandse studies, al dan niet bij een groep
jongeren van ongeveer dezelfde levensfase als welke wij beogen te onderzoeken.
De bedoeling van het vervolg van dit onderzoeksproject is dan ook om op basis van
dit uitgewerkte model een aantal hypothesen te toetsen met betrekking tot de rol
die deze factoren zullen spelen in het voorspellen van financieel risicogedrag bij
jongeren.
Onderzoeksvraag 3: Kunnen we risicogroepen identificeren waarop educatieinspanningen zich kunnen richten?
Het aflijnen van bepaalde risicogroepen op basis van demografische
karakteristieken is niet heel erg eenduidig in de bestaande onderzoeksliteratuur.
Toch zijn er enkele trends op te merken. Jongeren die afkomstig zijn uit gezinnen
met beperkte middelen (eenoudergezinnen, gezinnen zonder werkende ouders, ..)
lijken vaker financiële moeilijkheden te ervaren. Jongens vertonen enerzijds meer
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interesse in financiële zaken maar vertonen tegelijk vaker specifieke vormen van
risicovol gedrag. Hoewel er voor België weinig directe gegevens beschikbaar zijn,
lijkt het er op dat toch eerder jongeren uit het beroepsonderwijs een risicogroep
vormen voor het stellen van risicovol financieel gedrag. Ook voor etniciteit zien
we in het buitenland wisselende evidentie, waarbij in een aantal studies toch
blijkt dat behoren tot bepaalde minderheidsgroepen een risicofactor kan vormen.
Omdat we hier focussen op financieel risicogedrag van jongeren in een zeer nauwe
leeftijdscategorie vallen er relatief weinig leeftijdseffecten te verwachten.
Een van de bedoelingen van het kwantitatieve onderzoeksluik zal er dan
ook in bestaan om op basis van een representatieve steekproef te trachten een
aantal risicogroepen af te bakenen die op korte termijn meer of minder risico
lopen om geconfronteerd te worden met financiële moeilijkheden. Het opnemen
van een uitgebreid aantal mogelijke predictoren zal ook toelaten om een duidelijk
beeld te krijgen op de samenhang tussen een aantal van de verschillende
predictoren en het onderscheiden van proximale en distale antecedenten van
financieel risicogedrag. Zo zouden we bijvoorbeeld kunnen terugvinden dat
jongeren uit het beroepssecundair onderwijs meer financieel risicogedrag
vertonen dan jongeren uit het technisch onderwijs, en dat dit verschil volledig
verklaard kan worden door verschillen in financiële kennis tussen de twee
groepen. Dit suggereert dat het inzetten op financiële educatie met een nadruk op
rekenvaardigheden en kennis van financiële concepten voor deze doelgroep zeer
nuttig zou zijn. Tegelijk zou ook getoond kunnen worden dat ethnische afkomst
predictief is voor financieel risicogedrag maar dat dit voor een deel toe te
schrijven is aan het grote belang dat gehecht wordt aan de evaluatie vanuit de
omgeving, wat een verschillende focus in preventie- en educatie-initiatieven zou
suggereren.
Deze voorbeelden verduidelijken hopelijk de relevantie van het toetsen
van een geïntegreerd model waarbij een heel aantal van de predictoren uit de
literatuur worden opgenomen, met de bedoeling niet enkel een inzicht te bieden
in welke factoren meer of minder nauw samenhangen met financieel risicogedrag
en financiële problemen, maar ook met de bedoeling inzicht te verschaffen in de
onderliggende

factoren

die

verklaren

waarom

bepaalde

groepen

in

de

maatschappij meer kwetsbaar zijn dan andere.
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Conclusie
Vanaf dat jonge mensen de leeftijd van 18 jaar bereiken gaan er heel wat
deuren open om te kopen op afbetaling, onder nul te gaan, hypotheken aan te
gaan, kredietkaarten en winkelkaarten aan te vragen en geld uit te geven dat men
op dat moment eigenlijk niet ter beschikking heeft. Voor een groeiende groep
jongeren is de verleiding om hiervan gebruik te maken erg groot en helaas slaagt
niet iedereen van hen erin om de gemaakte schulden tijdig terug te betalen.
Daarnaast blijkt vanuit verschillende (niet representatieve) bronnen dat er een
aanzienlijke

groep

mensen

over

relatief

beperkte

financiële

kennis

en

vaardigheden beschikt, terwijl de dagelijkse financiële realiteit steeds complexer
wordt. Het is dus van groot belang om jongeren voldoende financieel weerbaar te
maken om op een verstandige en doordachte manier om te kunnen gaan met deze
complexe financiële werkelijkheid en alle mogelijkheden die er bestaan.
Jongeren financieel weerbaar maken vereist dan ook dat men via
allerhande

educatie-initiatieven

jongeren

opleidt

om

zowel

economische

begrippen te begrijpen als om weloverwogen beslissingen te kunnen maken zodat
zij hun eigen budget op een gezonde manier kunnen beheren. Op dit moment is
financiële educatie niet structureel opgenomen in vakspecifieke eindtermen, maar
integendeel als vakoverschrijdende eindtermen gedefinieerd. Het is ook niet
steeds duidelijk hoe dit ingevuld wordt in verschillende scholen en opleidingen.
Belangrijk is dat er op dit moment ook niet zoveel bekend is over hoe het
financieel gedrag en risicogedrag van de groep jongeren die zich net voor die
cruciale leeftijd van 18 jaar bevindt eruit ziet. Daarenboven, en nog belangrijker,
is er geen duidelijk zicht op welke factoren bepalend zijn voor deze financiële
weerbaarheid van jongeren tussen 16 en 18 jaar. Een grondige studie van deze
beïnvloedende factoren zoals wij hier voorstelden zal hopelijk bijdragen aan zowel
het identificeren van bepaalde risicogroepen als het in kaart brengen van de
cruciale componenten die bepalend zijn voor gezond financieel gedrag.
Het

identificeren

van

risicogroepen

en

het

aanduiden

van

de

achterliggende gronden waarom net zij meer risico lopen op financiële
moeilijkheden zal dan kunnen bijdragen aan het meer gericht afstemmen van
preventie-initiatieven op maat van specifieke doelgroepen. Daarnaast zal het
blootleggen van de belangrijkste beïnvloedende en eventuele beschermende
factoren voor financieel risicogedrag en het ervaren van financiële moeilijkheden
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kan er toe bijdragen dat bepaalde lacunes in de huidige educatie-inspanningen aan
de oppervlakte komen en wijzen op bepaalde onderbelichte elementen in de
huidige aanpak, die bij doorgedreven aandacht zouden kunnen bijdragen aan een
versterking van de financiële weerbaarheid van jongeren.
Ten slotte willen we ook nog meegeven dat we hier focussen op financieel
risicogedrag, financieel nadelige uitkomsten en de mogelijke antecedenten (of
samenhangende factoren). Los van het belang dat we zien in het identificeren van
determinanten van financieel risicogedrag (en financieel gezond gedrag) kan het
versterken van financiële weerbaarheid van jongeren ook veel verregaandere
consequenties hebben. Zo blijkt het ervaren van financiële ‘gezondheid’ is ook
gelinkt aan welzijn op andere vlakken. Zo werd getoond dat financieel welzijn in
universiteitsstudenten positief geassocieerd was met academisch succes, fysieke
en psychische gezondheid en algemene levenstevredenheid (Xiao, et al. 2008, zie
ook Adams & Moore, 2007; Norvolitits & Santa Maria, 2002; Roberts & Jones, 2001;
Shim et al, 2009).
Daarom is het cruciaal om -vooral de kwetsbare groep- jongeren te
versterken zodanig dat zij zichzelf gedragspatronen aanmeten die zo min mogelijk
risico op financiële problemen inhouden. Het is natuurlijk nooit mogelijk om
iedereen te wapenen tegen alle mogelijke financiële tegenslagen die men tijdens
zijn leven kan tegenkomen, maar men moet er wel naar streven om door
preventie- en educatie voor een zo groot mogelijke groep jongeren hun
mogelijkheden om bewust en efficiënt hun budget te beheren te verbeteren.
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