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Woord vooraf
De publicatie die voor u ligt is gedreven door nieuwsgierigheid. Ik begon aan dit
avontuur, want zo voelde het, een beetje naïef en vol van nieuwsgierigheid. Ik was al
een paar jaar onderzoeker bij het Nibud, daarvoor had ik de functie van adviseur
opleidingen, ook bij het Nibud. En wat me daarin opviel was dat we veelal voor een
standaardcursus voor iedereen kozen: financiële problemen, geen schulden, voor
het eerst op jezelf, rijk, arm, iedereen kreeg dezelfde modules. De cursus ‘Omgaan
met geld’ bevatte de (toen nog 8) competenties van het Nibud. Alle cursisten kregen
dit materiaal voorgeschoteld. Wel waren er verschillende plusmodules. Maar ik bleef
mij afvragen of we niet een paar verplichte onderdelen konden schrappen, zeker bij
mensen met financiële problemen. Hadden zij echt alle onderdelen nodig om er weer
bovenop te komen? Niet omdat niet alle onderdelen belangrijk zijn, dat deze
competenties nodig zijn om financieel zelfredzaam te zijn, daar twijfel ik niet aan.
Nee, omdat mensen ze wellicht al beheersen of eerst met andere zaken meer
geholpen zijn. Er was echter weinig te vinden over welke competenties dan wel of
niet relevant waren bij mensen met financiële problemen. En zo stortte ik mij in het
avontuur……
Tijdens de weg die ik bewandelde zag ik het veld om mij heen veranderen. Er wordt
steeds meer maatwerk aangeboden, er wordt meer geluisterd naar het individu en er
is steeds meer aandacht voor wat er in de wetenschap bekend is. Zelf werd ik erg
getroffen door het boek ‘Schaarste’ (Mullainathan & Shafir, 2013). Niet het boek zelf
maakte veel los, maar de verhalen die ik heb gehoord van mensen met financiële
problemen die ik interviewde. Wat zij vertelden, sluit naadloos aan bij wat de
schrijvers van het boek beweren. Door de financiële problemen f ocussen de mensen
in deze problemen zich steeds meer op de korte termijn. Daardoor komen ze van de
regen in de drup. Dit inzicht maakt dat we op een andere wijze naar de hulpverlening
zijn gaan kijken en hopelijk met effectievere aanpakken kunnen komen.
Met mijn dissertatie hoop ik meer zicht te kunnen geven op de klanten van
schuldhulpverlening en ook op de groep die (nog) niet bekend is bij professionele
hulp, maar wel financiële problemen heeft.
In 2003 startte ik bij het Nibud, het is nu bijna 12 jaar later. Zij hebben mij de kans
gegeven om te groeien en vanaf 2011 zijn ze samen met mij dit avontuur
aangegaan. Ik ben dankbaar dat ik dit heb kunnen doen. Het bood mij niet alleen de
kans om dit te doen, maar ook hebben we meteen kunnen kijken welke inz ichten
voor het werk van het Nibud van belang zijn. Zo hebben we de wetenschap en de
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praktijk direct aan elkaar kunnen linken. Al mijn collega’s hebben mij gesteund, maar
enkele wil ik hier bijzonder bedanken. Als eerste Anna op wie ik altijd kon en kan
terugvallen, daarnaast hebben ook Minou, Gea, Corinne en Daisy mij praktisch en
emotioneel bijgestaan. Ook onze directeur Gerjoke was een steunpilaar. Net als de
collega’s van de administratie die mij waar zij konden hielpen. Conny, Annabel en in
het bijzonder Leonie, die mij niet alleen als collega, maar ook als zus heeft
geholpen. Het (oud)Nibud-bestuur heeft de voorwaarden gecreëerd waardoor mijn
avontuur mogelijk werd, dus ook aan hen een woord van dank.
Daarnaast wil ik Hidde Brink, Yvon van Houdt, Jeannette de Ridder, Annejet
Kerckhaert, Elvira van Vliet, Natasja Popma, Albert Luten en Lisanne Roossien van
de klankbordgroep bedanken. Zij hebben steeds samen met mij gekeken welke
vragen er in de praktijk leven en wat de uitkomsten kunnen betekenen voor d e
uitvoering van schuldhulpverlening en schuldpreventie.
Marijke van Ewijk bedank ik voor haar redactionele hulp, Marieke Verf voor haar hulp
met de opmaak en Karolien Coppelmans voor alle koppen thee en gezelligheid bij de
controles van tabellen, literatuurlijsten en andere taken die altijd leken terug te
komen. Natuurlijk wil ik hier ook mijn ouders en broertje bedanken. Bij hen kon ik
altijd even stoom afblazen.
Tot slot, wil ik Cheryl bedanken voor zijn eindeloze geduld, het aanhoren van mijn
gemopper en alle weekenden die hij eenzaam beneden heeft doorgebracht.
Utrecht, 2 april 2015
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VIII

1 Inleiding
De afgelopen jaren zijn de problemen van consumenten met schulden (zowel
daadwerkelijke schuld als achterstanden in betalingen) en de belangen van hun
crediteuren zeker ook lokaal. De invoering van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs) die op 1 juli 2012 in werking is getreden, heeft ervoor
gezorgd steeds vaker onderwerp van maatschappelijk debat, zowel in de media als
in de politiek, landelijk, maar dat ondersteuning bieden bij schuldsituaties officieel is
toegevoegd aan de verantwoordelijkheden van gemeenten. Ook speelt
decentralisatie van verschillende taken van het Rijk naar de gemeenten een rol.
Daarnaast hebben de bezuinigingen op met name de sociale zekerheid en het
gemeentefonds, de gemeenten flink geraakt. Hierdoor is minder geld beschikbaar
voor de uitvoering van gemeentelijke schuldhulpverlening, en voor interventies
vanuit het Rijk. Steeds meer dringt het besef door dat niet iedereen met een
schuldregeling kan worden geholpen. Stabilisatie van de situatie waarbij de
achterstanden niet verder oplopen, is soms het hoogst haalbare. Vaak wordt er bij
de aanmelding gescreend wie voor welke hulpverlening in aanmerking komen; voor
een deel van de aanmelders geldt dat zij (in elk geval tijdelijk) worden uitgesloten.
Effectievere schuldhulpverlening, zowel preventief als curatief , staat centraal; naast
de overheid wordt steeds meer een beroep gedaan op de ketenpartners van de
gemeenten, maar ook op de schuldeisers en de omgeving van de schuldenaar, om
de problemen aan te pakken.
Naast de schuldenaar en de schuldeiser zijn er dus nog veel meer partijen
betrokken bij de schuldenproblematiek en deze worden ook (financieel) benadeeld.
In paragraaf 1.4 wordt daarop teruggekomen. Deze partijen zijn zelf geen actieve
partij in het gehele proces, maar hebben zijdelings te maken met de achterstanden
omdat de problematiek hen raakt. Een partij die steeds vaker in de belangstelling
staat zijn de werkgevers (Madern, Bos & Van der Burg, 2012; Jongerius & Wesdorp,
2012). Zij hebben te maken met werknemers met een verminderde
arbeidsproductiviteit veroorzaakt door stress als gevolg van achterstanden. Maar bij
deze derde partijen kan ook worden gedacht aan scholen, gezinscoaches,
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), maatschappelijk werk,
bewindvoerders, etc.
Kortom: het werkveld van de schuldhulpverlening is de afgelopen jaren behoorlijk in
beweging geraakt. Steeds meer partijen zien het belang in van vroegtijdig
aanpakken van financiële problemen en komen in beweging. Meer spelers, meer
schuldenaren en minder geld. Een van de hoofdthema’s binnen het veld is dan ook:
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hoe kan de hulpverlening aan schuldenaren effectiever worden gemaakt? En aan de
kant van de crediteuren: hoe kunnen financiële problemen op een effectieve manier
vroegtijdig worden aangepakt? Het antwoord wordt voor een groot deel gezocht in
gedragsvraagstukken: hoe kunnen klanten worden gemotiveerd , en in vragen als:
welke interventies zijn effectief? Aan welke kennis en vaardigheden is behoefte en
wat zijn andere mogelijkheden om personen te ondersteunen ? Om daarop een
antwoord te kunnen geven is meer inzicht in het financiële gedrag van schuldenaren
noodzakelijk. Met deze dissertatie wil ik daar een bijdrage aan leveren. De
onderzoeksvraag die centraal staat in deze dissertatie is de volgende:
Welk gedrag is aan te merken als financieel gezond gedrag en welke variabelen
belemmeren of bevorderen de uitvoering van dat gedrag?
In dit eerste hoofdstuk wordt het veld en de problematiek geschetst om zo het
onderwerp van deze dissertatie te introduceren. In paragraaf 1.1 staat de
verandering in denken centraal, in paragraaf 1.2 wordt beschreven wanneer
schulden een probleem zijn. In paragraaf 1.3 volgt een schets van de omvang van
de schuldenproblematiek in Nederland, paragraaf 1.4 gaat in op de kosten en
gevolgen van deze schuldenproblematiek en in paragraaf 1.5 wordt de aanpak van
achterstanden in betalingen beschreven. Paragraaf 1.6 beschrijft het doel van deze
dissertatie, de relevantie en de probleemstelling. Paragraaf 1.7 vormt de leeswijzer.

1.1 Veranderende samenleving, veranderende
schuldhulpverlening
Niet alleen de politiek en de bezuinigingen zorgen voor veranderingen binnen de
schuldhulpverlening. De afgelopen jaren is de kijk op de schuldhulpverlening en de
klanten veranderd, mede door een veranderende s amenleving. Bij het ontstaan van
schuldenproblematiek spelen veel factoren een rol. In deze eerste paragraaf wordt
kort een aantal punten uitgelicht waarom financieel gezond zijn een uitdaging is. In
paragraaf 1.1.1 worden de uitdagingen voor de Nederlands e consument besproken
en in paragraaf 1.1.2 de uitdaging waar schuldhulpverlening in Nederland mee te
maken heeft.
1.1.1

Uitdagingen voor de consument

De samenleving verandert, zeker op financieel gebied. A ls illustratie een citaat van
Prast dat zij schreef in ‘Geld en gedrag’, een uitgave van het Nibud, het Nationaal
Instituut voor Budgetvoorlichting:
“We leven in een tijd waarin risico, ook financieel risico, steeds meer bij de burger
terechtkomt. Waarin de burger steeds meer financiële keuzes zelf moet en kan
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maken. En waarin steeds duidelijker wordt dat dit niet iedereen vanzelfsprekend
goed af gaat. Dat komt onder andere doordat we financiën wel belangrijk, maar ook
lastig vinden. Onze financiële kennis is niet altijd om over naar huis te schrijven.
En ook wel een beetje omdat het steeds moeilijker wordt om 'de doener tussen onze
oren' financieel in toom te houden. Want in ons hoofd strijden een planner en een
doener om de voorrang. De planner is verstandig en weegt af, de doener heeft 'pluk
de dag' als motto. De planner wil de doener in bedwang houden, maar dat wordt
hem niet gemakkelijk gemaakt. Ooit was er het porseleinen spaarvarken dat je stuk
moest gooien om aan je geld te kunnen komen. Impulsaankopen waren voor de
meeste mensen niet zo gemakkelijk. En er was het wekelijkse loonzakje: dat maakte
het onmogelijk om een maandloon er in één keer door te jagen.
Inmiddels zijn er Internetbankieren en Internetwinkels. We kunnen 24/7 bij ons geld,
en we kunnen het ook 24/7 uitgeven. Daarbij: kinderen van nu zien het verband
tussen werken en geld niet meer: 'Geld, dat haal je toch uit de muur, net zoals melk
uit de fabriek komt?'
Natuurlijk moeten we niet terug naar het verleden, efficiëntie en gemak zijn heel wat
waard. Maar het is een feit dat de voortschrijdende betaaltechnologie, om maar wat
te noemen, ook een schaduwzijde kent. En ook dat mensen, zelfs als ze weten wat
goed voor ze is, er niet altijd toe in staat zijn zich daarnaar te gedragen. Dat is het
slechte nieuws. Het goede nieuws is, dat mensen wel geholpen kunnen worden bij
het oplossen van financiële problemen en bij het voorkomen van nieu we financiële
ellende. Soms hebben mensen dat steuntje in de rug nodig om het weer zelf te
kunnen.” (Prast, in: Geld en gedrag, Nibud 2008).
In dit citaat geeft Prast aan dat de samenleving verandert. Haster (2009) geeft een
viertal redenen waarom goed omgaan met geld in de huidige maatschappij voor
sommige personen erg lastig is.
Als eerste noemt hij de complexiteit van de Nederlandse samenleving. Het stelsel
van de sociale zekerheid is complex en verandert regelmatig. Er wordt steeds meer
een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de consument (Veldheer, Jonker,
Van Noije & Vrooman, 2012). Denk bijvoorbeeld aan de invoering van het nieuwe
zorgstelsel in 2006. Iedereen met een inkomen tot 33.000 euro (grens in 2005), was
automatisch verzekerd. Vanaf 2006 moesten burgers veel meer premie gaan
afdragen, maar konden dat voor een deel compenseren door actief zorgtoeslag aan
te vragen. Tussen 2006 en 2008 was de zogenaamde no-claimkorting actief, maar in
2009 werd deze veranderd in het eigen risico van inmiddels 360 euro (2014). Het
niet-gebruik van de zorgtoeslag was in 2008 17 procent. Voor bepaalde groepen
geldt dat het niet-gebruik een stuk hoger is. Onder de groep personen die recht
hebben op een relatief laag bedrag, is het niet-gebruik hoger dan gemiddeld. Het
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niet-gebruik is het grootst bij huishoudens die sinds kort recht hebben op een laag
bedrag aan zorgtoeslag. In 2008 was het niet-gebruik onder deze groep 74 procent
(Tempelman, Houkes & Prins, 2011). In de afgelopen jaren lopen door deze
veranderingen dus veel meer burgers een risico om door de zorgkosten in de
financiële problemen te komen. De huidige samenleving is een
informatiesamenleving, die hoge eisen stelt aan haar inwoners. Je hoeft niet alles te
weten, maar je moet wel in staat zijn om verschillende informatiebronnen te
raadplegen; niet iedereen kan deze ontwikkelingen bijhouden. Daarnaast is er
sprake van digitalisering, dat vraagt ook om aanpassingen van de consument
(Haster, 2009).
Als tweede reden noemt Haster (2009) het consumentisme, ofwel de drang om te
consumeren. Dit wordt versterkt door de huidige markteconomie, waar sprake is van
een groot aanbod en het scheppen en het bevorderen van een verlangen naar
secundaire producten van belang is. Tot slot speelt ook de globalisering een grote
rol: de wereld ligt letterlijk open voor de consument.
De derde reden is de kredietsamenleving; zo’n zeventig jaar geleden werd alleen
geleend als dat echt noodzakelijk was, nu is de leenmentaliteit heel a nders
(Hoevenaars, 2011; Haster, 2009). De opkomst van het consumptief krediet was hier
een directe aanleiding voor.
Als vierde reden noemt Haster ‘reclame als niet te vermijden verschijnsel’. Dit
verschijnsel bevordert ook weer het consumentisme en daaro m moeten eigenlijk
reclame en consumentisme niet als afzonderlijke concepten worden bekeken. De
onderlinge relatie moet in beschouwing worden genomen. Reclame is overal en
vaak ook subtiel aanwezig. Vaak zijn personen zich er niet van bewust, maar
worden ze er wel door beïnvloed (Lindstrom, 2010). Je koopt een product in de
supermarkt, zonder dat je je bewust bent waarom dit je voorkeur heeft.
Waarschijnlijk heb je er ergens reclame voor gezien. Dat reclame zeer subtiel
aanwezig kan zijn en toch werkt blijkt uit een experiment dat Lindstrom (2010,
hoofdstuk 2) heeft gehouden naar aanleiding van de reclame in en rond het
programma American Idol. Dat programma wordt gesponsord door Coca-Cola,
Cingular (een telefoonmaatschappij) en Ford. Cingular werd genoemd als kijkers
werden opgeroepen om te stemmen en Ford zond reclame uit tijdens de
reclameblokken. Het meest, maar ook het meest subtiel in beeld was het merk
Coca-Cola. Zo dronk de jury Coca-Cola, was de bank gevormd als een Coca-Cola
fles en was de rode typische Coca-Cola kleur in het decor aanwezig. De groep
testpersonen onthield Coca-Cola het beste. Ford echter, dat vele miljoenen in de
sponsoring stopte, werd totaal niet of nauwelijks onthouden. De reden daarvan was
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dat Coca-Cola gebruikt was als verhaallijn en daardoor beter aan de show was
gekoppeld; daarnaast sluit het merk ook beter aan bij de beleving van de kijkers.
Ook in Nederland wordt reclame steeds vaker op deze wijze ingezet.
Alle deelnemers aan So You Think You Can Dance gebruiken Rexona, de
deelnemers aan The Voice zijn dol op Haribo-snoep en in Goede Tijden Slechte
Tijden zijn de personages dol op Coca-Cola.
Jungmann, Van Geuns, Klaver, Wesdorp en Van der Wolk (2012, p. 4) noemen een
andere reden waarom goed omgaan met geld de afgelopen jar en steeds belangrijker
is geworden. Zij benoemen een combinatie van teruggang in koopkracht bij een
groot deel van de Nederlandse huishoudens, een stijging van de werkloosheid en
een daling van de huizenprijzen. Uit berekeningen van het Nibud blijkt dat in 2013
de koopkracht van een groot deel van de huishoudens voor het vierde jaar op rij
weer is afgenomen (Nibud, 16 januari 2013). In 2014 is sprake van herstel van
koopkracht bij Nederlandse huishoudens (Nibud, 21 januari 2014). Dit herstel was
van korte duur; voor 2015 heeft het Nibud berekend dat de niet-werkenden het
zwaarder gaan krijgen. Bijstandsgerechtigden, werklozen en gepensioneerden gaan
er in koopkracht in 2015 bijna allemaal op achteruit (Nibud, 16 september 2014). De
werkloosheid was in juli 2014 8,2 procent van de beroepsbevolking (Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS), 2014, 21 augustus 2014). De huizenprijzen zijn ten
opzichte van augustus 2008, toen de woningmarkt haar piek bereikte, gedaald met
19,2 procent (CBS, 2014, 21 oktober).
Een vijfde reden waarom goed omgaan met geld steeds belangrijker wordt, is omdat
de koopkracht van individuele huishoudens is gedaald en ze dus met minder moeten
rondkomen.
1.1.2

Uitdagingen voor de professionals

De veranderingen in de samenleving vragen ook om veranderingen in de aanpak
van schuldenproblematiek en daarmee samenhangend de s chuldhulpverlening.
Naast deze algemene veranderingen in de samenleving ziet de schuldhulpverlening
ook nog andere zaken op zich afkomen. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die op 1 juli 2012 in werking is getreden.
Met ingang van deze wet is het ondersteuning bieden bij schuldsituaties officieel
toegevoegd aan de verantwoordelijkheden van gemeenten. Verschillende
Nederlandse auteurs (Jungmann, 2012; Van Geuns, Jungmann & De Weerd, 2011;
Ghanem, Van de Griendt & Schofield, 2011; Van Ravesteyn & Rozendaal, 2011)
geven aan dat de verwachting is dat het aantal personen dat een beroep doet op de
schuldhulpverlening de komende jaren nog behoorlijk zal stijgen, terwijl aan de
andere kant gemeenten zich tegelijkertijd geconfronteerd zien met forse
5

bezuinigingen. Vanuit de verplichting om schuldhulpverlening aan te bieden, moeten
de gemeenten dus actief aan de slag met minder middelen om ee n grotere
doelgroep te bedienen. Dit valt samen met een grote verschuiving in het denken
over schuldhulpverlening en het doel daarvan. Steeds meer gemeenten stellen dat
het doel van schuldhulpverlening niet is om iedere klant schuldenvrij te krijgen, maar
te kijken naar de individuele klant en zijn mogelijkheden (Blommesteijn, Van Geuns,
Jungmann & Witvliet, 2012). In sommige gevallen is stabiliseren het hoogst haalbare
(Gemeente Arnhem, 2012; Gemeente Utrecht, 2012; Van Geuns e.a., 2011). Deze
verschuiving in het denken valt samen met de steeds grotere aandacht voor de
gedragswetenschappen binnen diverse beleidsterreinen, waaronder
schuldhulpverlening. Deze ontwikkeling binnen de schuldhulpverlening staat niet op
zichzelf; diverse wetenschappelijke disciplines, variërend van gedragseconomie tot
neurowetenschap, hebben de afgelopen jaren meer aandacht gekregen binnen de
economie en daardoor zijn andere inzichten ontstaan over menselijk keuzegedrag.
Centraal daarbij staat hoe keuzes worden gemaakt, hoe deze zi jn te sturen, welke
invloeden signalen uit de omgeving hebben en welke rol onbewuste processen
spelen (Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 2014; Tiemeijer,
Thomas & Prast, 2009). Het onbewuste blijkt een veel grotere rol te spelen dan tot
nu toe gedacht (o.a. Lamme, 2010; Dijksterhuis, 2007).
Er is de afgelopen jaren een groot aantal publicaties verschenen over welke rol
1

gedrag, gedragsverandering en sturing (al dan niet via libertair paternalisme ) van
mensen binnen beleid spelen of welke rol de inzichten zouden kunnen hebben op
diverse beleidsterreinen (o.a. Tiemeijer, 2011; Kuiper & De Laat, 2010; Van Hooft,
Wesdorp, Duinkerken & Van Geuns, 2010; Tiemeijer e.a. 2009; Nibud, 2008). Dit is
ook niet verwonderlijk in het licht van trends als liberalisering, privatisering,
deregulering en de verschuiving van risico’s van de overheid naar het individu. Van
consumenten wordt verwacht dat zij op veel verschillende terreinen actieve en
weloverwogen keuzes maken (Tiemeijer e.a., 2009). Omdat lang niet iedereen
daartoe in staat is, wordt onderzocht hoe beleid dit kan ondersteunen.
Van Geuns e.a. (2011) concluderen dat in de schuldhulpverlening vaardigheden van
klanten in combinatie met intentie c.q. motivatie van de klant om de
schuldenproblematiek aan te pakken, het meest bepalend zijn voor de vraag wat het
hoogst haalbare is: schuldenvrij of stabilisatie van de situatie. Deze twee aspecten
zouden volgens hen dan ook centraal moeten staan in elk plan van aanpak. Madern
1

Begrip dat Thaler en Sunstein (2009) introduceren in hun boek ‘Nudge’. Het begrip staat
voor een beweging waarin de mensen vrij zijn om te kiezen, maar het beleid wel een duwtje
geeft in de richting van de gezonde keuze.
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en Van der Schors (2012) concluderen dat bij het ontstaan van financiële problemen
de houding van mensen meer invloed heeft dan hun vaardigheden. Vaardigheden en
ook kennis zijn echter wel noodzakelijk.
De veranderende samenleving, de aandacht voor gedrag en motivatie, van
schuldenvrij naar maatwerk, vragen om een vernieuwde visie binnen
schuldhulpverlening. Efficiënt en effectief werken wordt steeds belangrijker
gevonden. In het werkveld wordt schuldenproblematiek nog te vaak bezien als een
financieel probleem. De definities van schuldenproblematiek beschrijven de
financieel-technische kant. Ook de oplossing werd daar gezocht : het aanleren van
kennis en vaardigheden, zodat mensen in elk geval de kennis en kunde zouden
moeten hebben om hun huishoudboekje op orde te houden. Steeds duid elijker wordt
dat dit niet (meer) voldoende is. De gevolgen van schuldenproblematiek bestrijken
een groot maatschappelijk terrein en hebben niet alleen financiële gevolgen. Deze
dissertatie gaat dan ook niet over problematische schulden, maar over het verschil
in gedrag van personen met problematische schulden, achterstanden in betalingen
en personen zonder problemen. Wat maakt het verschil dat het ene huishouden wel
in de problemen komt en het andere niet? Op welke wijze kunnen de huishoudens
met problemen worden ondersteund? Traditioneel speelt het aanleren van financiële
vaardigheden een grote rol; financiële educatie is er voor een groot deel op gericht,
zowel bij jongeren als bij volwassenen. Daarbij wordt uitgegaan van competenties
van financiële zelfredzaamheid, maar zijn deze voor iemand met achterstanden in
betalingen wel allemaal even belangrijk? In deze dissertatie richt ik mij op deze
competenties en de vraag hoe en wat zij bijdragen aan de (on)mogelijkheden van
personen om zonder schulden te leven. Als efficiënt en effectief steeds belangrijker
worden, dan is het noodzakelijk om beter in beeld te krijgen welk gedrag schadelijk
is en welk gedrag positief.

1.2 Van schuld naar probleem
Bijna iedereen heeft schulden. Van Geuns e.a. (2011) spraken de ver wachting uit
dat schuldhulpverlening de komende jaren zal groeien. Ook de NVVK, de
brancheorganisatie schuldhulpverlening en sociaal bankieren (AD, 1 november
2012) verwacht een stijging en in diverse beleidsplannen van gemeenten wordt ook
gesproken over een verwachte stijging van inwoners met financiële problemen (o.a.
Gemeente Arnhem, 2012; Gemeenten Groesbeek & Millingen aan de Rijn, 2012;
Gemeente Leiden, 2012). Schulden maken lijkt in onze maatschappij te zijn
verankerd. Kinderen beginnen vaak op jonge leeftijd al met geld lenen. Het gaat op
de basisschool en in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs om kleine
bedragen en om lenen van elkaar (Van der Schors, Madern & Van der Werf, 2013).
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Meestal worden de leningen binnen een paar dagen weer afgelost. Als kinderen
ouder worden, worden de bedragen die zij lenen hoger. Tot 18 jaar blijven vrienden
en familie de belangrijkste partij waarvan wordt geleend. Pas vanaf 18 jaar is er een
toename van leningen en ook van leenbedragen. Mbo-studenten die uitwonend zijn,
hebben een gemiddelde schuld van 2.450 euro (Nibud, 2011). De leningen zijn niet
langer alleen informele leningen bij vrienden en familie, maar ook formele leningen
bij banken, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en andere kredietverstrekker s.
Maar is dit leengedrag een probleem. Zijn schulden bij klasgenoten van een paar
euro een probleem. De meeste Nederlanders zullen vinden van niet. Maar de vraag
of een schuld van een mbo-student van bijna 2.500 euro een probleem is, zal veel
minder eenduidig worden beantwoord. Dat hangt niet alleen af van de hoogte van de
lening, maar vooral ook van de mogelijkheden die de student heeft om zijn lening af
te lossen. Hoeveel is de lening in verhouding tot zijn inkomen ; belangrijker nog:
welke andere vaste lasten heeft hij, is er vermogen aanwezig en in hoeverre valt te
verwachten dat het inkomen de komende jaren stijgt? In deze paragraaf wordt
besproken wanneer schulden een probleem worden (paragraaf 1.2.1) en welk e rol
gedrag daarbij speelt (paragraaf 1.2.2). De verhouding tussen deze twee begrippen
wordt verder uitgewerkt en toegelicht in hoofdstuk 2; hier betreft het een introductie
van de concepten.
1.2.1

Wanneer schulden een probleem worden?

Bijna iedereen heeft schulden, denk maar aan een studieschuld, hypot heek of
roodstand op de bank. Uit het onderzoek ‘Geldzaken in de praktijk 2011 -2012’ blijkt
dat de helft van de Nederlanders het afgelopen jaar een vorm van een lening had,
hypotheken niet meegerekend (Madern & Van der Burg, 2012). Lang niet al deze
schulden vormen een probleem of een bedreiging. Niet alle schulden zijn dus een
probleem en de hoogte van de schuld is niet de bepalende factor of een schuld een
probleem wordt. Het meest sprekende voorbeeld van een schuld die vaak niet als
probleem wordt ervaren, is de hypotheek. 3,5 miljoen Nederlanders hadden in 20 11
een hypotheek; deze bedroeg gemiddeld 186 duizend euro (Claessen & Lok, 2013).
In 2011 had 25 procent van de woningeigenaren te maken met een negatieve
overwaarde, dat wil zeggen de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken)
van het huis lager was dan de hypotheekschuld. Toch zijn er maar relatief weinig
personen die de hypotheek als problematische schuld ervaren. Hypothecaire
schulden worden zelfs vanuit de politiek gestimuleerd met hypotheekren teaftrek, de
eigenwoningbijdrage (beter bekend als koopsubsidie) en de starterslening. Schulden
worden dus versterkt door de regelgeving. Het politieke standpunt omtrent de
hypotheekschuld is de afgelopen jaren wel enigszins veranderd en er wordt bezien
hoe de hypotheekschuld in Nederland kan worden verminderd. Onder andere naar
aanleiding van zorgen, geuit door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in
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december 2010 (IMF, 2010) over de hoogte van de nationale hypotheekschuld, zijn
de regels voor het verstrekken van hypotheken aangescherpt. Een ander voorbeeld
van het stimuleren van schulden zijn de studieleningen; op dit moment ligt een
wetsvoorstel in de Tweede Kamer genaamd ‘studievoorschot hoger onderwijs’,
waarmee wordt geregeld dat de basisbeurs wordt afgeschaft. Studenten kunnen in
plaats van de basisbeurs geld lenen, met als gevolg dat de schulden per student
zullen oplopen (Benschop, 2014; DUO, 2014).
Hoewel een enkele achterstand in betaling bij een individu voor problemen kan
zorgen zoals slechte nachtrust, omdat zij geen verplichtingen willen hebben die zij
niet kunnen nakomen, leidt een enkele achterstand in betaling maatschappelijk
gezien niet vaak tot problemen. Ook niet voor de schuldeiser, die middels een
betalingsregeling, of desnoods met loonbeslag, zijn geld kan innen. Als sprake is
van meerdere achterstanden in betalingen en de schuldenaar kan deze
achterstanden niet inlopen of heeft er veel moeite mee, dan vormen de
achterstanden in betalingen ook een maatschappelijk probleem. In deze dissertatie
wordt dit aangeduid als schuldenproblematiek.
Als er wordt gesproken van een schuldsituatie of schuldenproblematiek, dan zal er
meestal sprake zijn van achterstanden in betalingen waarbij de schuldenaar niet of
nauwelijks aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit kan objectief of subjectief zijn.
Wie wel eens naar programma’s heeft gekeken als ‘Maximum bereikt’, ‘Uitstel van
executie’ of ‘Dubbeltje op z’n kant’, weet dat er heel wat gezinnen zijn die wellicht
best de mogelijkheden hebben om af te lossen, mits ze hun uitgaven aanpassen,
maar subjectief wel echt het gevoel hebben er niet uit te kunnen komen.
Of achterstanden in betalingen een probleem zijn en bij welke hoogte, hangt dus niet
af van het type schuld en de hoogte van de schuld. De oorzaak ligt in de
afloscapaciteit en het gedrag van de persoon met deze achterstanden. Leningen zijn
pas een probleem als de aflossing niet wordt voldaan en achterstanden zijn een
probleem als deze niet binnen een korte periode kunnen worden ingelopen.
In eerdere onderzoeken naar problematische schuldsituaties en naar achterstanden
in betalingen, worden steeds andere definities en begrippen gebruikt. Het meest
gebruikte begrip om achterstanden in betalingen aan te duiden die daadwerkelijk
een probleem vormen, is ‘problematische schuldsituatie’. In de tijd is een duidelijke
verschuiving van de inhoud van de begrippen te zien. Vóór 2000 neemt met name
de aanwezigheid van betalingsproblemen of -achterstanden een centrale plaats in
(Serail, 2004). Het gaat daarbij meer om de financiële positie die personen hebben.
Het afgelopen decennium is er meer aandacht gekomen voor het gedrag van
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mensen. Nog steeds neemt de liquiditeit een belangrijke positie in, maar er wordt
ook steeds meer in beschouwing genomen hoe iemand zich financieel gedraagt. Dat
financiële gedrag komt steeds vaker terug in de definitie van financiële problemen.
De meest gebruikte definitie binnen Nederland is de definitie van de NVVK ; deze is
gebaseerd op de definitie die wordt gebruikt bij de uitvoering van de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). De definitie wordt dus zowel in het
2

minnelijke als in het wettelijke traject gebruikt om vast te stellen of er sprake is van
een problematische schuldsituatie. De definitie van de NVVK luidt:
“Problematische schuldsituatie: de situatie waarin van een natuurlijke persoon
redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van
zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen.” (NVVK, 2014a, p. 6).
In de definitie wordt een tijdsafbakening waarbinnen de schuldenaar in staat zou
moeten zijn, zijn achterstanden af te lossen, niet expliciet benoemd. Ook wordt niet
expliciet benoemd dat het in deze definities niet alleen gaat om de achters tanden in
betalingen, maar dat ook naar de hoogte van het voor aflossing beschikbare
vermogen wordt gekeken. In artikel 15 van de gedragscode staat beschreven dat de
schuldregeling maximaal 36 maanden duurt (NVVK, 2014a, p. 11). Deze 36
maanden worden ook aangehouden om te bepalen of een schuld problematisch is.
In de gedragscode schuldregeling (NVVK, 2004) die vervangen is door de nieuwe
gedragscode, werd verwezen naar een schema waarbij het uitgangspunt is dat de
schuldenaar niet in staat is om zijn achterstanden in betalingen binnen 36 maanden
af te lossen. Dit wordt gedaan aan de hand van het ‘vrij te laten bedrag’ (VTLB) en
de afloscapaciteit. Het VTLB is het bedrag dat de schuldenaar minimaal nodig heeft
om de noodzakelijke vaste lasten te kunnen betalen en betalingen voor eten en
drinken. De afloscapaciteit wordt vergeleken met de totale schuldenlast, er wordt
dan berekend of het mogelijk is om dat bedrag af te lossen binnen 36 maanden. Als
dat niet het geval is, is er sprake van een problematische sch uldsituatie. Bij de
afloscapaciteit wordt ook het vermogen opgeteld. In de praktijk wordt hier nog
steeds mee gewerkt. In deze dissertatie wordt aangesloten bij de definitie van de
NVVK, omdat dit in het werkveld de meest gebruikte definitie is.

2

Er is in Nederland een stelsel van schuldhulpverlening dat bestaat uit een minnelijk en een

wettelijk traject. Met het minnelijk traject wordt het schuldregelingsproces bedoeld waarin de
schuldregelaar probeert overeenstemming met de schuldeisers te krijgen over een
schuldregelingsvoorstel. Medewerking van de schuldeisers gebeurt op vrijwillige basis. Mocht
er geen akkoord worden bereikt, kan de schuldenaar worden doorverwezen naar de
wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp).
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Als de gevolgen van achterstanden in betalingen in beschouwing worden genomen
(zie paragraaf 1.4) dan blijkt dat ook andere financiële problemen, dan
problematische schulden, al veel gevolgen hebben voor de schuldenaar, de
schuldeiser en de maatschappij. Alleen de problematische schuldsituatie in
beschouwing nemen is vanuit de gedachte dat lichte achterstanden ook al
problemen opleveren, onvoldoende. In deze dissertatie wordt daarom gesproken van
‘de schuldsituatie’. Belangrijk daarbij is dat de concentratie ligt op de achterstanden
in betalingen en niet op de schuld die volgens afspraak is aangegaan en wordt
afgelost (zoals een hypotheekschuld of een lening). In de volgende paragrafen wordt
dit verder toegelicht en zal worden gepleit voor een koppeling van de schuldsituatie
aan de begrippen ‘financieel gezond’ en ‘financieel gezond gedrag’. Het
veranderende werkveld, waar motivatie steeds verder op de voorgrond komt, sluit
mijns inziens beter aan bij een begrip en definitie die breder zijn dan alleen de
feitelijke constatering dat er sprake is van een problematische schuldsituatie en een
begrip waar ook bij de oplossingen veel aandacht is voor de gedragsaspecten en het
aanpassen van de huidige gewoonten waarin achterstanden in betalingen zijn
ontstaan. Daarom zouden de schuldsituatie en het financiële gedrag van de klant
altijd in samenhang met elkaar moeten worden bekeken om iets te kunnen zeggen
over de omvang en de ernst van de schulden.
1.2.2

De introductie van financieel gezond gedrag

Alleen de schuldsituatie benoemen is mijns inziens onvoldoende om daarmee een
inschatting van de risico’s voor de schuldenaar en de maatschappij te kunnen
maken en daarnaast een plan op te stellen voor de wijze waarop de achterstanden
opgelost, dan wel kunnen worden gestabiliseerd. Het is belangrijk óók het gedrag en
de mogelijkheden van de persoon in kwestie in beschouwing nemen.
In het veld van schuldhulpverlening en preventie van financiële problemen komt een
aantal begrippen vaak terug. Die begrippen worden door elkaar gebruikt terwijl er
sprake is van verschillende definities en begrippen die iets zeggen over andere
aspecten van een persoon. Naast ‘problematische schuldsituatie’ zijn veel
voorkomende begrippen: ´financieel zelfredzaam´ (Nibud, 2012), ´financieel inzicht´
(De Gier, Verschoor, Frijns & Lehnert, 2007), ‘financieel bekwaam’ (HM Treasury,
2007) en ‘financiële geletterdheid’ (Hung, Parker & Yoong, 2009). In hoofdstuk 2 zal
verder worden ingegaan op de begrippen en de wijze waarop deze begrippen zijn
geconstrueerd. Van belang is dat personen bepaalde vaardigheden, kennis,
mogelijkheden en bepaald gedrag moeten vertonen om binnen onze huidige
samenleving financieel goed te kunnen functioneren. Het gedrag van de mensen kan
positief of negatief bijdragen aan hun financiële situatie en de mogelijkheden
bepalen in hoeverre personen de vrijheid hebben om het door hun gewenste gedrag
te vertonen. Alle vier de begrippen laten personen streven naar een bepaalde
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status, te weten financieel zelfredzaam, financieel inzicht, financieel bekwaam en
financieel geletterd. Ik wil meer de gevolgen centraal stellen dan het kunnen of
willen van een persoon. Daarom stel ik in deze dissertatie de schuldsituatie centraal
en het gedrag en omstandigheden die hebben geleid tot deze situatie. De status
waarbij er geen sprake is van achterstand in betalingen duid ik in deze dissertatie
aan als ‘financieel gezond’. Het gedrag dat bijdraagt aan financieel gezond zijn,
waarbij dus geen sprake is van een schuldsituatie, wordt aangeduid met ‘financieel
gezond gedrag’.
In paragraaf 1.2.2.1 wordt het onderscheid tussen deze twee begrippen verder
toegelicht. In paragraaf 1.2.2.2 worden de begrippen ‘financieel gezond’ en
‘financieel gezond gedrag’ gedefinieerd.
1.2.2.1 Financieel gezond en financieel gezond gedrag
‘Financieel gezond’ is een begrip dat in opkomst is als het gaat om persoonlijke
financiën. Toen ik startte met deze dissertatie werd het begrip in Nederland niet of
nauwelijks gebruikt. Het begrip beschrijft de toestand op dit moment. Het zegt dus
niet of je over vijf jaar ook financieel gezond bent. De keuze voor dit begrip in deze
dissertatie is tweeledig. Enerzijds, juist omdat het relatief nieuw is, zijn er ook weinig
connotaties aan verbonden. Een begrip als schuldenvrij, wat eigenlijk hetzelfde
aanduidt, is erg verbonden met het einde van een schuldregeling. Bij het lezen van
schuldenvrij zullen zeker de professionals uit de schuldhulpverlening het associëren
met iemand die achterstanden in betalingen heeft gehad. Anderzijds is de reden om
voor financieel gezond te kiezen, dat het gerelateerd is aan lichamelijke gezondheid.
Gezondheid is een ingeburgerd begrip dat iets zegt over je gesteldheid. Het is
algemeen aanvaard dat gezondheid wordt beïnvloed door het gedrag en de keuzes
van personen, hun omgeving en een aangeboren component. In dit hoofdstuk blijkt
dat dit ook voor financiële gezondheid geldt. Een parallel m et de wereld van de
gezondheidszorg gaat dus voor het onderwerp persoonlijke financiën erg goed op.
Het is dan ook niet vreemd dat het begrip ‘financieel gezond’ langzaamaan steeds
vaker in het werkveld wordt gebruikt (o.a. Jungmann e.a., 2012). Ook de verbinding
tussen gezondheidswetenschappen en huishoudfinanciën komt in diverse
onderzoeken naar voren. Zo geven Kooreman en Prast (2010) een samenvatting
van gedragsinzichten die het maken van beleid voor zowel sparen als fysieke
gezondheid zouden kunnen verbeteren. In het artikel is de drijfveer om deze
gebieden samen te nemen dat het in beide gevallen zou gaan om gebieden waar
intertemporele keuzes een rol spelen. In het rapport ‘De menselijke beslisser: Over
de psychologie van keuze en gedrag’ (Tiemeijer e.a., 2009) worden ook
aanbevelingen gedaan die zowel voor fysieke als voor financiële gezondheid gelden.
Het libertair paternalisme van Thaler en Sunstein (2009) is volgens deze
wetenschappers ook inzetbaar in beide gebieden. De Engelse ondertitel van het
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boek zegt het al: ‘The Nudge. Improving decisions about health, wealth and
happiness’.
‘Financieel gezond’ zegt iets over de financiële toestand waarin de persoon op dat
moment verkeert, vergelijkbaar met de fysieke gezondheid van personen. Die gaat
ook over de fysieke gesteldheid van een persoon op dat moment. Maar een persoon
kan wel een verhoogd risico lopen om ziek te worden of bij financiële gezondheid in
de financiële problemen te raken. Om de verhouding tussen de situatie nu en het
gedrag duidelijk te maken een illustratie:
Iemand die rookt en lichamelijk niets mankeert, is gezond. Wel of niet
roken zegt niets over de toestand van een persoon. Het zegt wel iets
over de risico’s die iemand loopt om ongezond te worden. Aan de
andere kant, iemand die nog nooit heeft gerookt, maar wel longkanker
heeft, is ernstig ziek.
Gezondheid zegt dus iets over de feitelijke situatie. Vertaald naar financiën betekent
dit dat iemand die nog nooit een begroting heeft gemaakt, toch financieel gezond
kan zijn. Aan de andere kant kan iemand die altijd een begroting maakt, heel goed
problematische schulden hebben. Hij vertoont dan wel het juiste gedrag (althans in
elk geval voor het maken van een begroting), maar is toch financieel ongezond. Dit
komt doordat er meerdere factoren spelen waardoor iemand financieel ongezond
kan zijn. Naast roken zijn er ook meerdere factoren die longkanker kunnen
veroorzaken. Ben je dan financieel gezond als je niet in de problematische schulden
zit? Nee, als de parallel naar de medische wereld wordt doorgetrokken, dan ben je
ernstig ziek als je in de problematische schulden zit en als je een griepje hebt, dan
heb je slechts enkele achterstanden.
Personen met problematische schulden zijn personen die ernstige problemen
hebben. Net als bij fysieke gezondheid kun je ook een tijdelijke dip hebben op
financieel gebied of altijd enkele achterstanden in betalingen hebben, maar nooit in
de problematische schulden komen. Het begrip financiële gezondheid kent
verschillende gradaties, die hier worden aangeduid als de schuldsituatie. Niet alle
achterstanden in betalingen zijn even ernstig, maar je bent wel financieel ongezond
op dat moment. Er zijn consequenties verbonden aan de achterstanden. Het is niet
alleen van belang mee te nemen of iemand financieel gezond is, maar ook als hij
niet financieel gezond is, de ernst van de problematiek in beschouwing te nemen.
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1.2.2.2

De definities van financieel gezond en financieel gezond gedrag

Financieel gezond en financieel ongezond zegt dus iets over de status op dit
moment. Dat betekent dus ook dat het begrip zelf niets zegt over de risico’s die je
loopt om ongezond of ongezonder te worden.
Is er een eenduidige omschrijving te geven van wie financieel gezond is? Evenals bij
fysieke gezondheid zal dit aan discussie onderhevig zijn. Voor deze dissertatie is het
van belang dat het begrip eenduidig is en dat het ook op zodanige wijze te
operationaliseren is dat er analyses mee kunnen worden uitgevoerd. Het is ook
bepalend voor de groepsgrootte: hoe ruimer de definitie hoe minder personen
financieel gezond zijn. In de Nederlandse literatuur wordt het begrip financieel
gezond niet gebruikt als het gaat om natuurlijke personen. Er zijn wel definities van
financieel gezond gedrag (Jungmann e.a., 2012; ), maar niet van financieel gezond.
In het Verenigd Koninkrijk (Financial Services Authority (FSA) en de Consumer
Financial Education Body (CFEB)), wordt wel het begrip ‘financial health’ gebruikt
voor natuurlijke personen. Zo heeft CFEB een ‘financial health check’ ontwikkeld. Bij
deze organisatie is echter geen definitie te vinden van het begrip.
Ook als alleen het laatste deel van het begrip in beschouwing wordt genomen,
namelijk het deel gezond, is er geen eenduidige definitie. De belangrijkste definitie
beschrijft gezondheid en is die van de ‘World Health Organization’ (WHO) uit 1946
en die luidt:
‘Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk
welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken. ’
(Gezondheidsconferentie.be, 2014).
Deze definitie wordt nog steeds gebruikt. Hier is echter veel commentaar op. Het
voornaamste commentaar is dat deze definitie zo breed is dat eigenlijk ni emand ooit
gezond zou kunnen zijn; je kunt er eigenlijk alleen maar naar streven (Huber e.a.,
2011). Het gaat dan met name om het deel dat je niet alleen volledig lichamelijk
welzijn hebt, maar ook geestelijk en maatschappelijk.
Het meenemen van hoe personen zich voelen met hun financiën zou een
waardevolle toevoeging kunnen zijn, maar staat buiten dit onderzoek. De
belangrijkste reden om schuldenproblematiek aan te pakken zijn de gevolgen van
achterstanden in betalingen voor het individu, de schuldeiser é n de maatschappij.
Personen die veel stress hebben van kleine betalingsachterstanden, hebben vaak
alleen te maken met persoonlijke problemen, maar zijn vanuit maatschappelijk
oogpunt minder van belang. Bovendien zit er een kern van waarheid in het
commentaar op de definitie van de WHO. Als psychisch welbevinden wordt
meegenomen, dan wordt de definitie erg breed en is er niemand meer gezond.
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In de commentaren op de definitie van het begrip van de WHO komt vaak als
hoofdelement ‘evenwicht’ naar boven. Verbrugh (1989) stelt dat hoe personen
gezondheid ervaren een in hoge mate subjectief dynamisch proces is, waarbij
evenwicht centraal staat. Evenwicht is bij financiën ook een belangrijk begrip ; het
gaat altijd om het evenwicht tussen inkomsten, uitgaven en verm ogen. Echter in
deze dissertatie stel ik bij de ernst van de problematiek de gevolgen centraal. Het
verschil zit in het gedrag van de personen. Bij het ontbreken van evenwicht tussen
inkomsten, uitgaven en vermogen zullen de problemen meestal ernstiger en
langduriger van aard zijn. Er is immers structureel sprake van tekort aan geld. Maar
er zijn ook situaties, waar er bijvoorbeeld wel vermogen is, maar dat dat vermogen
niet wordt gebruikt voor de aflossing van de betalingsachterstanden. Er is dan toch
sprake van wanbetaling, ondanks dat er wel geld is, de gevolgen voor de
schuldeiser en de maatschappij zijn dan net zo ernstig. Daarom wordt in de
beschrijving van financieel gezond alleen aandacht besteed aan de
betalingsachterstanden.
Financieel gezond is het tegenovergestelde van het hebben van problematische
schulden: de ergste gradatie van schuld die je kunt hebben. Bij het definiëren van
het begrip ‘financieel gezond’ neem ik dan ook de definitie van ‘problematische
schuldsituatie' in beschouwing. Dit begrip vormt de input voor de operationalisatie
van ‘financieel gezond’ en ‘financieel ongezond’.
In de definitie van problematische schuldsituatie is een aantal factoren opgenomen
die ook belangrijk zijn om vast te stellen of iemand financieel gezond is. Deze
factoren zijn:


vermogen dat in geld kan worden omgezet;



openstaande aflossingen van schulden;



de afloscapaciteit van een persoon;



de periode dat verwacht wordt dat de persoon in gebreke zal blijven .

Alleen de openstaande aflossingen worden meegenomen in de definitie van
financieel gezond. De andere drie punten zeggen iets over de snelheid waarmee de
problemen kunnen worden opgelost en dus niet iets over de huidige toestand. Het
zegt iets over de ernst van de schuldsituatie, maar dan is er dus a l wel sprake van
een schuldsituatie en is de persoon niet meer financieel gezond.
Hier is de tweedeling weer terug tussen een beschrijving van de status van de
financiële situatie van een persoon (of bedrijf) en de rol die gedrag daarin speelt. In
de definitie van de NVVK zitten echter niet de factoren die iets zeggen over de
financiën. Daarvoor moet worden teruggegrepen naar de beschrijving van
problematische schulden. Als de factoren die in de definitie van een problematische
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schuld zijn begrepen worden meegenomen, kom ik tot de volgende definitie van
financieel gezond:
“Financieel gezond zijn personen die geen achterstanden in betalingen hebben van
meer dan een maand. Zij hebben geen achterstanden op het aflossen van leningen,
noch hebben zij (een) achterstallige rekening(en).”
Er is sprake van een schuldsituatie als een persoon niet financieel gezond is.
Daarbinnen zijn echter meerdere gradaties; de ergste is dan de problematische
schuldsituatie. Financieel gezonde personen lopen weinig risico om in de
problematische schulden te komen; zij zijn nog niet gestart met hun
‘schuldencarrière’. Iedereen die niet financieel gezond is, heeft een vorm van een
‘schuldencarrière’. Bij de ene persoon zal dit eindigen in problematische schulden,
terwijl een ander tijdig het tij kan keren. Het gaat dan ook vooral om het gedrag dat
de persoon vertoont.
Zoals zojuist aangehaald, kun je wel financieel gezond zijn of in elk geval geen
problematische schulden hebben, maar toch financieel ongezond leven. Hiermee
vergroot je de risico’s dat je in de problemen komt. Dit is een belangrijk on derscheid,
omdat daarmee de voortekenen van financiële ongezondheid kunnen worden
onderscheiden en daarmee hopelijk eerder kan worden ingegrepen. Het is
vergelijkbaar met zeer vet en ongezond eten. Personen die dagelijks vet eten zijn
niet per definitie ongezond, maar er is wel een grote kans dat zij ongezonder zijn
dan personen die gevarieerd eten. Met de juiste hulp en ondersteuning kan nog op
tijd worden ingegrepen om zo overgewicht en de daarbij behorende klachten te
voorkomen.
Een situatie waar we vaak terug zien dat het financiële gedrag van personen ertoe
doet zijn de ‘life-events’. Een deel van de mensen komt hierdoor in de problemen.
Madern en Van der Schors (2012) concluderen dat dit met name te maken heeft met
hoe personen met de situatie omgaan. Personen die hun uitgaven snel aanpassen
aan de nieuwe situatie, lopen veel minder risico om in de problemen te komen. Een
voorbeeld van een ‘life-event’ is een echtscheiding; een groot deel van de bevolking
komt na een echtscheiding niet in de problemen, maar een klein deel wel. Vaak ligt
het aan het traject voorafgaand aan de echtscheiding en in hoeverre de geldzaken
op dat moment goed geregeld waren. Bij een ‘life-event’ worden vaak de acties en
tekortkomingen die daarvoor al plaatsvonden, zichtbaar.
Er is op dit moment één definitie van ‘financieel gezond gedrag’ in omloop. Deze
definitie wordt gehanteerd door de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool
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Amsterdam (Jungmann e.a., 2012, p. 7). Deze definitie is in samenspraak met het
Nibud opgesteld en luidt:
“Financieel gezond gedrag is gedrag dat voorkomt dat er achterstanden in
betalingen ontstaan nu en in de toekomst. Om dit gedrag te vertonen is het
noodzakelijk dat de uitgaven in lijn zijn met de inkomsten en dat er goed financieel
beheer wordt gepleegd.
Dit laatste houdt onder meer in dat mensen vooruit plannen op de middellange en
lange termijn, zich bewust zijn van de financiële risico’s die ze lopen en daar
maatregelen voor treffen (buffer aanleggen, vaste lasten beperken etc .).”
In deze dissertatie sluit ik aan bij deze definitie. Deze beschrijft expliciet dat het
gezonde gedrag achterstanden in betalingen moet voorkomen, hetgeen aansluit bij
de definitie van financieel gezond. Bovendien beschrijft de definitie waar de
consument op moet letten om dat gedrag te kunnen vertonen.

1.3 Omvang schuldenproblematiek in Nederland
Er zijn verschillende manieren om schulden te classificeren; dat maakt dat er ook
veel verschillende metingen van het aantal schulden in Nederland zijn. Zoals in
paragraaf 1.2.1 is geconcludeerd, is het aantal leningen in Nederland niet relevant
voor het vaststellen van de omvang van de schuldenproblematiek in Nederland.
Relevant is het aantal leningen dat niet op tijd wordt afgelost en de achterstanden in
betalingen. Ook hierbinnen zijn verschillende gradaties, zoals we in de vorige
paragraaf hebben geconcludeerd. Om een beeld te schetsen van de schuldsituatie
in Nederland wordt in paragraaf 1.3.1 ingegaan op de problematische schuldsituatie
en in paragraaf 1.3.2 op de nog niet-problematische schuldsituatie.
1.3.1 Problematische schuldsituatie
De schuldenproblematiek in Nederland neemt nog steeds toe. 5 tot 7,1 procent van
alle Nederlandse huishoudens heeft te maken met problematische schulden, ofwel
373.000 tot 531.000 huishoudens (Kerckhaert & De Ruig, 2013). Gemiddeld bestaat
een huishouden uit iets meer dan twee personen (CBS, 2014). Als we uitgaan van
de grootste schatting dan kan het gaan om meer dan één miljoen Nederlanders.
Slechts een deel daarvan is bekend bij schuldhulpverleningsinstanties. Kerckhaert
en De Ruig (2013) hebben onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid; zij schatten op basis van een steekproef onder
de Nederlandse bevolking dat 2,7 tot 4,8 procent van d e Nederlandse huishoudens
een problematische schuld heeft die niet bekend is bij de schuldhulpverlening. Dat
komt neer op minimaal 201.000 tot maximaal 359.000 huishoudens.
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Het aantal personen met problematische schulden is de afgelopen jaren enorm
toegenomen; deze trend is tien jaar geleden al ingezet. Dat is onder andere terug te
zien in de aanvragen voor schuldhulpverlening bij de NVVK, zie figuur 1.1. In 2003
kreeg de NVVK 34.500 schuldhulpverleningsaanvragen binnen (NVVK, 2005). In
2013 waren dat er ruim 89.000 (NVVK, 2014b). Met name vanaf 2008 lopen de
3
schuldaanvragen snel op. Deze stijging is niet alleen toe te schrijven aan de
toename van het aantal leden van de NVVK. In 2008 telde de NVVK 74 leden, in
2013 86. De toename van het aantal leden, kan dus geen verklaring zijn voor de
verdubbeling van het aantal aanvragen tussen 2008 en 2013. Dit wordt geïllustreerd
door de onderstaande grafiek. Aangezien niet alle uitvoerders van
schuldhulpverlening lid zijn van de NVVK mag worden aangenomen dat er landelijk
meer dan 100.000 aanvragen per jaar zijn (Jungmann, 2012, p. 15).
Figuur 1.1: Aanvragen schuldhulpverlening geregistreerd bij de NVVK

Bron: aangepast van NVVK jaarverslagen (2014b; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; 2005).

Opvallend is dat de toename van de aanvragen schuldhulpverlening vanaf 2008 voor
een groot deel is toe te schrijven aan een groep aanvragers die een andere
demografische samenstelling heeft dan de aanvragers schuldhulpverlening voor
2008. Tot 2008 waren het vooral de lagere inkomensgroepen die zich meldden. Het
ging dan met name om personen met een bijstandsuitkering of werkenden met een
3

Schuldaanvragen is de officiële term die wordt gebruikt door de NVVK. Het gaat hierbij om
het aantal aanmeldingen dat bij de NVVK aangesloten schuldhulpverleningsorganisaties is
binnengekomen. De term is een synoniem voor aanvragen schuldhulpverlening.
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zeer laag inkomen. Sinds 2008, het begin van de kredietcrisis, is er een toename
van personen met een modaal inkomen of hoger. In 2009 had 25 procent van de
aanvragers een bovenmodaal inkomen. In 2008 was dit nog maar twee procent van
de aanvragers schuldhulpverlening (NVVK, 2010). Het percentage schommelt, maar
is sinds 2009 niet lager geweest dan achttien procent van de aanvragers (NVVK,
2014b; NVVK, 2013; NVVK 2012) Ook bij het type inkomen treedt een verschuiving
op; in 2007 had 82 procent van de personen die een aanvraag voor
schuldhulpverlening deed een uitkering, in 2013 had 43 procent van de aanvragers
een uitkering en 49 procent had een inkomen uit arbeid (NVVK, 2014b). Daarnaast
treedt aan de ene kant vergrijzing op; steeds meer ouderen melden zich (in 2012 8
procent, in 2008 3 procent). Het percentage ouderen neemt slechts met enkele
procentpunten toe, de verjonging is groter. Het aandeel jongeren dat in de
problematische schuldsituatie zit en aanklopt bij schuldhulpverlening stijgt, van 9
procent in 2008 naar 15 procent in 2012. Onder jongeren wordt in dit geval jongeren
tot 26 jaar verstaan. In tabel 1.1 is de leeftijdsverdeling bij de aanvragen
schuldhulpverlening bij de NVVK van de afgelopen zeven jaren weergegeven.
Tabel 1.1: Leeftijdsverdeling aanvragen schuldhulpverlening NVVK-leden (in procenten)

Jonger dan 26
26-45 jaar
46- 65 jaar
Ouder dan 65

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

15
47
33
5

11
46
35
8

12
47
33
8

12
51
32
5

10
56
31
3

9
57
31
3

7
55
34
4

Bron: aangepast van NVVK jaarverslagen (2014b; 2013; 2011).

Naast het minnelijke traject bestaat ook het wettelijke traject; ook daar is sinds 2009
sprake van een stijging. In 2012 is het aantal verzoeken om toelating tot de Wsnp
voor het eerst weer licht gedaald en in 2013 is deze daling voortgezet (zie figuur 1.2
hieronder) (Combrink-Kuiters, Peters, Nauta & Vlemmings, 2014; Peters, CombrinkKuiters, Vlemmings, 2013). De laatste jaren is dus sprake van een paradoxale
ontwikkeling. De aanvragen bij de NVVK en de Wsnp kunnen niet worden opgeteld.
Dat komt doordat een schuldenaar pas een beroep op de W snp mag doen als
4
schuldeisers weigeren mee te werken aan een minnelijke regeling. Zij zijn dan dus
al meegeteld in de aanvragen voor het minnelijk traject.

5

4

Een minnelijke schuldaanvraag wordt altijd via een gemeente of door de gemeente
gemandateerde instelling gedaan. Vaak is de gemeente of de instelling aangesloten bij de
NVVK.
5

Tien procent van de instroom van de Wsnp komt via de Faillissementswet .
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Figuur 1.2: Aantal verzoeken tot toelating tot de Wsnp

Bron: aangepast van Monitor Wsnp (Combrink-Kuiters e.a., 2014, p.12; Peters e.a., 2013,
p. 10).

1.3.2 Nog niet-problematische schuldsituatie
Het aantal huishoudens met een problematische schuldsituatie ligt dus minimaal op
vijf procent van alle Nederlandse huishoudens, maar daarnaast is er ook nog een
groot aantal huishoudens dat een risico loopt op problematische schulden.
Kerckhaert en De Ruig (2013) schatten dat 9,7 tot 12,9 procent van de Nederlandse
huishoudens risico loopt op een problematische schuld. Het gaat dan om 719.000 tot
961.000 huishoudens. Figuur 1.3 hieronder geeft de schattingen van huishoudens
met (een risico op) problematische schulden grafisch weer; hierin is zowel de lage
als de hoge schatting opgenomen.
Figuur 1.3: Nederlandse huishoudens met (een risico op) problematische schulden
(in procenten)

Bron: aangepast van Huishoudens in de rode cijfers 2012. (Kerckhaert & De Ruig, 2013, p. 8).
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Kerckhaert en De Ruig (2013) hebben problematische schulden onderzocht en deze
afgezet tegen personen zonder problematische schulden. Er zijn echter nog heel wat
andere manieren om te kijken naar de schuldensituatie. Uit de ‘Monitor
Betalingsachterstanden’ (Westhof, Tom & Vroonhof, 2011) blijkt dat een kwart van
alle huishoudens, dat is ruim 2,02 miljoen huishoudens, te maken heeft met een
vorm van betalingsachterstand. Dit kan zijn een achterstallige rekening, krediet of
lening, afbetalingsregeling of regelmatige roodstand, maar ook een creditcardschuld.
In totaal is dat 27,8 procent van de Nederlandse huishoudens.
Uit het onderzoek ‘Een referentiebuffer voor huishoudens’ (Warnaar & Van Gaalen,
2012) blijkt dat ruim 40 procent van de Nederlandse huishoudens toekomstige
financiële tegenvallers onvoldoende kan opvangen en dus een risico loopt op
achterstanden in betalingen. 15 procent van de Nederlanders spaart nooit en nog
eens 23 procent spaart alleen als er geld overblijft. Uit het onderzoek ‘Geldzaken in
de praktijk 2011-2012’ (Madern & Van der Burg, 2012) blijkt dat bovendien 19
procent van de Nederlanders iedere maand rood staat en de helft van de
Nederlanders een (niet-hypothecaire) lening heeft. Uit dit onderzoek blijkt ook dat 45
procent van de huishoudens moeite heeft met rondkomen. Personen die moeite
hebben met rondkomen hebben weinig overzicht op hun inkomsten en uitgaven,
controleren amper hun afschrijvingen en zijn slordig in het ordenen van belangrijke
papieren.
Er zijn verschillende vormen van betalingsachterstand. De meeste vormen, zoals
een aanmaning, hebben nog weinig impact op het leven van een schuldenaar. In
2011 heeft 26 procent van de Nederlanders een aanmaning ontvangen. Bij vier
procent van de bevolking heeft dit uiteindelijk geleid tot loonbeslag (Madern & Van
der Schors, 2012), wat wel veel gevolgen heeft voor het individu. Het Nibud heeft
regelmatig dezelfde vraag gesteld aan een representatieve groep Nederlanders.
Wanneer 2009 en 2012 met elkaar worden vergeleken, is een toename te zien bij
alle vormen van betalingsachterstanden, zie tabel 1.2 (Nibud, 2009a; Madern & Van
der Schors, 2012). In totaal had 63 procent van de huishoudens in 2011 één of meer
van de gebeurtenissen een keer meegemaakt of rood gestaan op zijn lopende
rekening (Madern & Van der Schors, 2012). Dit cijfer is niet uit de tabel af te leiden;
optellen leidt tot dubbeltellingen. Zo heeft een persoon die de huur te laat betaalt
ook te maken met aanmaningen.
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Tabel 1.2: Huishoudens die in de afgelopen 12 maanden één van de volgende
gebeurtenissen hebben meegemaakt (in procenten)

Rekeningen te laat betaald
Een aanmaning ontvangen
Geen geld meer kunnen opnemen
Weigering van een automatische incasso
Huur/hypotheek te laat betaald
Loonbeslag gelegd op salaris/uitkering/pensioen
Energie afgesloten door te laat betalen
Voorschot op salaris aangevraagd

2011
(%)

2009
(%)

31
26
18
16
11
4
3
3

25
21
16
13
8
2
1
Niet gevraagd

Bron: aangepast van Kans op financiële problemen (Madern & Van der Schors, 2012, p. 10)
en Geldzaken in de praktijk 2009 (Nibud, 2009a, p. 18).

De kredietbarometer van Bureau Krediet Registratie (BKR) laat eenzelfde beeld
zien. Sinds 2005 loopt het aantal geregistreerde personen in het Centraal Krediet
Informatiesysteem (CKI) met een betalingsachterstand op. In 2005 was het
percentage personen met een betalingsprobleem geregistreerd bij het BKR , minder
dan zes procent (BKR, 12 januari 2012). Begin 2014 had 8,6 procent van de
Nederlandse burgers problemen met betalen volgens het CKI (BKR, 22 januari
2014).
Figuur 1.4: Ontwikkeling van betalingsproblemen geregistreerd bij het BKR

Bron: gegevens opgevraagd bij BKR (P. Hermsen, persoonlijke communicatie, 12 september
2014).
6

GGN presenteert ieder jaar het rapport ‘Zo betaalt Nederland’. In het rapport van
2014 gaf twaalf procent aan kleine betaalproblemen te hebben en drie procent grote.

6

GGN is een incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor.
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Dat is een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Het gaat hier om de
subjectieve beleving van de respondenten. Bijna de helft van de respondenten (44
procent) met betalingsproblemen geeft aan er wakker van te liggen, dat is dus 6,6
procent van alle Nederlanders. In de enquête is ook aan de respondenten gevraagd
of zij in de afgelopen maanden wel eens een rekening te laat hebben betaald. 28
procent geeft aan soms een rekening te laat te betalen en acht procent vaak. De
mediaan van de achterstand bedroeg in 2014 vijfhonderd euro.
De afgelopen jaren waren de huizen ‘die onder water staan’ veel in het nieuws. Het
gaat hier eigenlijk niet om het huis maar om een te hoge hypotheek in relatie tot de
WOZ-waarde van het huis waarop de hypotheek rust. In april 2014 waren de
betalingsachterstanden op hypotheken in het half jaar daarvoor met 23 procent
gestegen (BKR, 24 april 2014). In totaal waren er volgens de halfjaarlijkse
hypotheekkredietbarometer van het BKR in oktober 2014 108.754 consumenten die
moeite hadden om hun hypotheeklasten te betalen (BKR, 16 oktober 2014). Het
aantal lijkt enorm, maar vooral de snelle en forse stijging is zorgwekkend, het betreft
nog steeds een klein percentage van alle huiseigenaren. Deze forse stijging is een
trend die al wat langer gaande is, hoewel de stijging wel iets afvlakt. Peter van den
Bosch, de algemeen directeur BKR, heeft daarover het volgende gezegd:
“We zien een procentuele toename over het afgelopen jaar van 23%. Het jaar
daarvoor was dat 25%. De scherpe stijging lijkt iets af te zwakken, maar is nog
steeds fors. We zitten nu dus boven de 100.000 mensen die hun hypotheek niet
meer kunnen betalen.” (BKR, 24 april 2014).
In een eerdere reactie op de afvlakking van de cijfers zei hij het volgende:
“Het zou het begin van een positieve ontwikkeling kunnen zijn, maar het totaal
aantal consumenten met een betalingsachterstand op de hypotheek groeit nog
steeds.” (BKR, 22 oktober 2013)
Een andere schuld die vaak in het nieuws is, zijn de achterstanden op de
zorgpremie. Op 1 februari 2014 melde RTL nieuws, dat de schulden bij het
Zorginstituut Nederland, het voormalige College voor zorgverzekeringen (CVZ) en
de zorgverzekeraars samen ongeveer 1 miljard euro zijn. Op 1 juli 2014 waren er
ruim 328.500 wanbetalers aangemeld bij het Zorginstituut Nederland (Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie zorgverzekeringen, 201 4). Elke maand
loopt het openstaande premiebedrag met 20 miljoen euro op (RTL nieuws, 2014).
Op 1 juli 2014 stond er nog 1.277 miljoen euro open aan niet geïnde premies. Ruim
145.000 personen betalen al meer dan twee jaar hun zorgpremie niet (Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie zorgverzekeringen, 201 4).
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Niet alleen volwassenen hebben steeds meer moeite met betalingen. Het Nibud doet
regelmatig onderzoek naar het financieel gedrag van jongeren tussen de 12 en 25
jaar. Uit het ‘Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013’ blijkt dat zes op de tien
scholieren nooit geld te kort komt. Twee procent van alle scholieren leent vaak geld,
40 procent soms; 19 procent heeft een lening openstaan, maar die lening is in
slechts 10 procent van de gevallen meer dan tien euro. Dus nog geen twee procent
van alle scholieren heeft meer dan tien euro geleend (Van der Schors e.a., 2013).
Bij scholieren spelen achterstanden in betalingen dus nog niet echt, bovendien zijn
die vaak laag en gaat het om leningen bij vrienden en familie, die nog weinig
consequenties hebben.
Scholieren hebben dus nog weinig last van schulden. De echte problemen ziet het
Nibud ontstaan bij jongeren boven de 18 jaar. Jongeren onder de 25 jaar vormen
inmiddels elf procent van de schuldenaren die om hulp vragen bij NVVK-leden. Dat
was in 2007 slechts zeven procent. Uit onderzoek onder mbo-studenten (Nibud,
2011) blijkt dat de gemiddelde mbo-student zo’n 550 euro per maand heeft te
besteden. Dit gaat vooral op aan 'fun-uitgaven' zoals vakantie, uitgaan, bellen en
kleding. Eén op de zes mbo’ers heeft flinke schulden (gemiddeld 1 .256 euro). Dit
bedrag is bij 16- en 17-jarigen nog niet zo hoog, maar wanneer de mbo’ers ouder
worden en uit huis gaan wonen, wordt die schuld gemiddeld 2.450 euro. Een flink
bedrag, zeker omdat deze jongeren vaak nog niet zoveel geld per maand verdienen.
Van de studenten in het hoger onderwijs (Van der Burg, Kreetz & Van der Schors,
2012) blijkt dat 38 procent in 2012 een rentedragende lening heeft; deze studenten
lenen gemiddeld 365 euro per maand. Als de studenten dat vier jaar lang doen,
zullen ze op een bedrag van 17.500 euro uitkomen, zonder rente. Eén op de tien
studenten leent (daarnaast) geld van ouders, vrienden en/of een financiële instelling.
Bij de cijfers hierboven gaat het om drie specifieke groepen : scholieren, alleen mbostudenten en de studenten van het hbo en wo samengenomen. De meeste cijfers
die er zijn over de betalingsachterstanden bij jongeren, zijn geen landelijke cij fers,
maar gaan over een deel van de jongeren, waardoor er geen duidelijk totaalbeeld
ontstaat. Het begrip jongeren is vaak niet gespecifieerd of het is niet duidelijk
hoeveel jongeren het betreft. Ook komt het regelmatig voor dat het niet duidelijk is
wat de omvang van de problemen zijn en in hoeverre de problematiek zorgwekkend
is. Zo kwam in juli 2013 het bericht in het AD met de kop “Gemiddeld staan jongeren
€ 1050 rood” (AD, 20 juli 2013). Het is niet duidelijk of dit jongeren tot 21 of wellicht
30 jaar betreft. Ook is het aantal jongeren onduidelijk. In hetzelfde artikel staat ook
het volgende:
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“Lindorff, één van de grootste incassobureaus in Nederland, zag het aantal 18 - tot
25-jarigen met achterstanden in betalingen in één jaar met 17 procent oplopen tot
80.000. Vorig jaar rond deze tijd waren dat er nog 68.000.”
Hier is niet duidelijk wat dan de omvang van deze achterstanden in betalingen zijn
en wat dit zegt over het aantal jongeren m et achterstanden in betalingen in
Nederland. Hierdoor bestaat geen duidelijk totaalbeeld van de schuldenproblematiek
onder jongvolwassenen. Een uitzondering daarop vormt het onderzoek van Van der
Schors en Van der Werf (2014), hoewel hier alleen de jongeren van 12 tot en met 24
jaar zijn meegenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat 42 procent van de 18-plussers
minimaal één vorm van een schuld heeft (Van der Schors & Van der Werf, 2014). Dit
kan zijn een studieschuld, geld geleend van familie, vrienden of financiële
instellingen, één of meerdere betalingsachterstanden of frequent rood staan. De
meeste jongeren (26 procent) heeft één van deze vormen van schuld, 11 procent
heeft er twee en 5 procent drie of vier.

1.4 Maatschappelijke kosten en gevolgen van
schuldenproblematiek
Financiële problemen staan bijna nooit helemaal op zichzelf. Bij een groot deel van
de schuldenaren is er naast een financieel probleem ook sprake van andere
problemen. Deze problemen zijn soms de oorzaak van de financiële problemen,
soms het gevolg. Vaak is er sprake van wederzijdse beïnvloeding. Door een
probleem, bijvoorbeeld slechte gezondheid met veel medische kosten, ontstaan
schulden. De schuldenproblematiek verergert het probleem weer door stress.
Financiële problemen kunnen veel negatieve invloed hebben op het leven van een
persoon. Het hebben van financiële problemen kan ervoor zorgen dat het niet
mogelijk is een baan te hebben of te behouden, kinderen een stabiel e opvoeding te
geven en maatschappelijk actief te zijn. Een problematische schuld kan daardoor
een belemmering vormen om te participeren in de samenleving. Een persoon met
problematische schulden of iemand die zelf zijn achterstanden als problematisch
ervaart, beïnvloedt daardoor niet alleen zijn eigen leven. Achterstanden in
betalingen zijn een last voor de gehele maatschappij. De afgelopen jaren zijn
verschillende onderzoeken uitgevoerd die de kosten voor de maatschappij
kwantificeren. De resultaten wijken op sommige punten van elkaar af, maar uit alle
onderzoeken volgt de conclusie dat schuldenproblematiek een zware last is voor de
maatschappij (Aarts, Douma, Friperson, Schrijvershof & Schut, 2011; Jungmann,
Van Geuns, Kruis, Calkoen & Anderson, 2011; Van der Wekken, 2009). Er komt
steeds meer aandacht voor deze kant van de schuldenproblematiek. Het Nibud vindt
het ook van belang dat hier steeds meer aandacht voor komt. In het kader van het
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35-jarige bestaan van het Nibud, is dan ook een oproep gedaan om a ls
maatschappij meer aandacht te besteden aan de preventie van schulden en de
kosten die daarmee kunnen worden bespaard. In dat kader heeft het Nibud het
rapport ‘Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland’
(Madern, 2014) gepubliceerd, waarvoor de hierna beschreven paragrafen als basis
hebben gediend. Dat het onderwerp belangrijk wordt gevonden, blijkt uit de
aandacht die dit rapport heeft gekregen (o.a. NOS, 17 oktober 2014; RTL, 17
oktober 2014). In paragraaf 1.4.1 worden eerst de niet-materiële gevolgen van
schuldenproblematiek besproken. Vervolgens zullen in paragraaf 1.4.2 de materiële
kosten van schulden aan de orde komen.
1.4.1 Niet-materiële gevolgen van schuldenproblematiek
Huishoudens in problematische schuldsituaties hebben vaker last van gevoelens
van onveiligheid en krijgen een stigma opgeplakt wat hen belemmert in het dagelijks
leven (Dubois & Anderson, 2010). Studenten met een hogere studieschuld krijgen
7

8

op latere leeftijd last van een verlaging van de eigenwaarde en ‘mastery’ (Dwyer,
McCloud & Hodson, 2011). In het onderzoek wordt niet duidelijk vanaf welk bedrag
dit geldt, maar zij zien dat verhoging van het bedrag aan studieschuld leidt tot
verlaging van eigenwaarde en ‘mastery’. Er zijn echter nog veel meer niet-materiële
gevolgen van schulden. Een groot deel hangt samen met de armoede die door de
achterstanden in betalingen wordt veroorzaakt. Armoede door financiële problemen
is onderbelicht in de armoedecijfers en daardoor ook in de gevolgen van de
schuldenproblematiek voor het huishouden. In Nederland worden verschillende
definities van armoede gehanteerd (Van Geuns, 2013; CBS & Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP), 2013). Een duidelijk criterium welke levensomstandigheden als
armoedig moeten worden aangemerkt en welke huishoudens nu daadwerkelijk arm
zijn, is dus niet beschikbaar. De twee belangrijkste grenzen zijn de lage inkomensgrens van het CBS en de budgetbenadering van het SCP. Beide gaan uit
van het inkomen van huishoudens. Een huishouden dat kampt met
schuldenproblematiek heeft echter zeer regelmatig een inkomen hoger dan het
minimuminkomen. Echter door aflossingen, betalingsregelingen, loonbeslagen is het
besteedbaar inkomen zeer laag geworden waardoor de huishoudens in armoede
leven. De problemen zijn vaak nog groter dan bij huishoudens met alleen een laag
inkomen, omdat huishoudens met financiële problemen geen recht hebben op
7

De onderzoeksgroep van dit onderzoek betreft oud-studenten vanaf 28 jaar en ouder met
een studieschuld.
8
Mastery verwijst naar de overtuiging dat men meester is van de situatie en het gevoel heeft
de situatie te beheersen. In deze context gaat het om meester zijn van de financiële situatie
en het gevoel te hebben dat men de financiën kan beheersen.
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allerlei inkomensondersteunende voorzieningen en vaste lasten zijn aangegaan in
een periode met een hoger inkomen. Als een loonbeslag ongeveer 95 procent van
de bijstandsnorm is en er wordt alleen gecorrigeerd voor een deel van de extra
hypotheek en bijvoorbeeld niet voor de extra stookkosten die een groot huis ook met
zich meebrengt of de dure lease auto die je rijdt, kom je al gau w geld te kort voor de
dagelijkse boodschappen. De effecten van achterstanden in betalingen zijn dan ook
groot: in de volgende paragrafen bespreek ik zowel de directe effecten van
schuldenproblematiek als de effecten van het leven in armoede. In paragraaf 1.4.1.1
wordt het effect van financiële problemen op sociale participatie besproken en
vervolgens andere effecten van de relatieve armoede die schuldenproblematiek met
zich meebrengt. In paragraaf 1.4.1.2 worden de effecten op de gezondheid van een
schuldenaar besproken. Tot slot komt de weerslag van financiële problemen op
relaties aan bod in paragraaf 1.4.1.3.
1.4.1.1

Sociale participatie en effecten van armoede

Een slechte financiële situatie is een belemmering voor het actief participeren
binnen de samenleving. Huishoudens met een laag inkomen hebben naar eigen
zeggen vaak te maken met financiële beperkingen (CBS & SCP, 2013).
Huishoudens met leningen raken sneller sociaal geïsoleerd (Dessart & Kuylen,
1986, p. 328). In onderzoek van het CBS en het SCP (2013) gaf één op de tien
huishoudens met een laag inkomen aan te weinig geld te hebben om de woning
voldoende te kunnen verwarmen. Bijna een derde was naar eigen zeggen financieel
niet in staat om ten minste één keer per maand familie of vrienden te eten te vragen .
Personen die financiële zorgen hebben, geven vaker aan zich buitengesloten te
voelen en zich weinig verbonden te voelen met de omgeving. Personen die
financiële problemen hebben, zijn vaker van mening dat anderen een beter leven
hebben en ze zijn vaker minder tevreden over hun eigen leven (de Ronde, Van der
Linden & Schoordijk, 2008). De oorzaak dat mensen zich buitengesloten voelen is
dat personen met financiële problemen vaak geen geld hebben om mee te doen met
sociale activiteiten en zich daar ook voor schamen (Haster, 2009). Hierdoor kunnen
personen zich moeilijk verder ontwikkelen en bijblijven in de maatschappij, zeker bij
personen in langdurige schuldsituaties.
Eén van de verklaringen hiervoor is schaarste. In 2013 hebben Mullainathan en
Shafir het boek ‘Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen’
uitgebracht, gebaseerd op diverse experimenten die zij samen met Shah hebben
uitgevoerd. De bevindingen scheppen een nieuw licht op het effect van weinig geld
op financiële problemen.
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“The poor often behave in ways that reinforce poverty. For instance, low -income
individuals often play lotteries (…), fail to enroll in assistance programs (…), save
too little (…), and borrow too much (…). Currently there are two ways to explain this
behavior. The first focuses on the circumstances of poverty, such as education ( …),
health (…), living conditions (…), political representation (…), and numerous
demographic and geographic variables (…). Put simply, the poor live in
environments (for sociological, political, economic, or other reasons) that promote
these behaviors. The second view focuses on personality traits of the poor ( …). But
we suggest a more general view: Resource scarcity creates its own mindset,
changing how people look at problems and make decisions.” (Shah, Mullainathan &
Shafir, 2012, p. 682).
Volgens de auteurs neemt het gevoel van schaarste, zoals gebrek aan geld, een
groot gedeelte in van het denkvermogen van personen die ermee te maken hebben.
Personen die weinig te besteden hebben, zijn daarom constant bezig met vragen
als: ‘Hoe moet ik de rekeningen betalen?’ en ‘Waar haal ik geld vandaan om de rest
van de week te kunnen eten?’. Het gebrek aan geld laat hen nooit met rust. Een
gevolg van schaarste is tunnelvisie, dit ontstaat doordat schaarste veel
denkvermogen inneemt. Personen met weinig bestedingsruimte zijn constant bezig
met de problemen die op dat moment hun denkvermogen innemen: de
geldproblemen die zich vandaag aandienen zijn belangrijk, die moeten worden
opgelost. Alle andere problemen zijn onzichtbaar. Het is te vergelijken met jongleren
met vijf ballen. Stel je voor dat één bal bijna valt. Alle concentratie richt zich op het
opvangen van die ene bal. Er wordt dan niet gedacht aan de volgende bal die naar
beneden komt, die wordt pas opgemerkt als de bal die bijna viel is opgevangen.
Door tunnelvisie maken personen met weinig bestedingsruimte soms keuzes die op
de lange termijn minder voordelig zijn (Mullainathan & Shafir, 2013). Personen met
een laag inkomen, laag besteedbaar budget of lichte financiële problemen, zullen
zich volgens deze theorie, dus richten op de problemen nu en de toekomst
verwaarlozen, waardoor zij in de toekomst grotere problemen krijgen. Dit is het
gevolg van de tunnelvisie die optreedt.
Schaarste brengt mensen in een vicieuze cirkel; dit fenomeen speelt vaker bij
huishoudens in de armoede. Huishoudens met weinig financiële ruimte maken
weinig gebruik van internet, de bibliotheek, lezen weinig kranten en bladen of
bezoeken musea. Dit gaat vaak ten koste van maatschappelijke participatie en het
leveren van een actieve bijdrage aan de samenleving (Haster , 2009). Het
verschijnsel dat personen met onvoldoende materiële middelen niet deelnemen aan
het maatschappelijk verkeer, wordt sociale non-participatie genoemd (Witte, 2011).
Sociale non-participatie hangt op haar beurt weer samen met marginalisering,
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sociaal isolement en demoralisering. Mensen komen steeds meer aan de rand van
de maatschappij te staan, de sociale omgeving wordt steeds k leiner: zowel de
omvang van de sociale relaties als de intensiteit van de relaties. Demoralisering
houdt in dat mensen zich steeds minder aangetrokken voelen tot de in de
maatschappij geldende normen en waarden (Witte, 2011, p. 39). Hij benoemt een
aantal gevolgen van een laag inkomen voor de sociale participatie:


de kosten voor familiebezoek worden te hoog, zowel het reisgeld als
eventuele cadeaus;



geen geld om lid te worden van een vereniging;



geen geld voor een abonnement op een krant;



lidmaatschap van een vakbond, politieke partij of kerkgenootschap is niet
meer op te brengen.

Maar ook de leningen zelf hebben direct invloed op de sociale verhoudingen.
Mensen lenen van elkaar, zijn jaloers op de mogelijkheden van andere mensen. Er
spelen dan ook gevoelens van jaloezie en verwijten bij financiële problemen; dit
zorgt voor verharde verhoudingen (Witte, 2011, p. 326). Leningen (Oude Engberink,
1991 aangehaald in Witte, 2011) kunnen niet of maar mondjesmaat worden
terugbetaald en gaan gepaard met veel gezeur en de nodige pressie. Niet alleen
volwassenen hebben te maken met de gevolgen van de financiële problemen waar
zij in elk geval medeverantwoordelijk voor zijn. De gevolgen zijn ook merkbaar bij de
kinderen uit dat huishouden. Zoals aangegeven gaat schuldenproblematiek gepaard
met relatieve armoede. Kinderen uit arme gezinnen ervaren meer problemen dan
kinderen uit rijkere gezinnen. De kinderen uit arme gezinnen scoren slechter op
school, overtreden vaker regels, hebben een slechtere gezondheid en krijgen
bovendien een minder goede opvoeding. Ook zijn kinderen uit arme gezinnen vaak
onzeker, veroorzaakt door schaamte voor de armoede waarin ze leven. De ouders
hebben vaak te maken met schuldgevoelens ten opzichte van de kinderen, omdat zij
hun kinderen onvoldoende (materiële) zaken kunnen bieden (Witte, 2011). Deze
bevindingen komen overeen met de bevindingen van Roest, Lokhorst en Vrooman
(2010). Zij concluderen dat bij kinderen uit arme gezinnen (het gaat hierbij om laag
inkomen, niet om laag besteedbaar inkomen) sprake is van materiële deprivatie,
onvoldoende sociale participatie, onvoldoende normatieve integratie en onvoldoende
toegang tot sociale grondrechten.
Materiële deprivatie uit zich in het ontbreken van essentiële zaken zoals deelname
aan sportactiviteiten, nieuwe kleren of geld voor verjaardagcadeaus voor vriendjes.
Bij onvoldoende sociale participatie zien Roest e.a. (2010) dat kinderen uit arme
gezinnen een grotere kans hebben dan kinderen uit niet arme gezinnen om niet te
kunnen participeren bij sport- en hobbyclubs, muziekles. Ook maken zij minder vaak
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uitstapjes zoals naar een pretpark of museum. Ook concluderen zij dat kinderen uit
arme gezinnen veel minder vaak bij vrienden en vriendinnen thuiskomen of thuis
uitnodigen. Dat er sprake is van onvoldoende normatieve integratie blijkt uit de
bevinding dat kinderen uit arme gezinnen meer kans hebben om te worden
geschorst, iets hebben gekocht dat gestolen was en iemand in elkaar hebben
geslagen. De laatste dimensie: onvoldoende toegang tot sociale grondrechten, lijkt
meer samen te hangen met een laag netto inkomen dan met een laag besteedbaar
inkomen. Het gaat bij deze dimensie vooral over de buurt waarin kinderen wonen,
zoals overlast van buren, een onveilige buurt voor kinderen en onvoldoende
voorzieningen in de buurt. Dat dit vaker gaat om een laag inkomen en niet om een
laag besteedbaar inkomen hangt samen met de concentratie van bepaalde
inkomensgroepen in bepaalde wijken. Schuldenaren die een hoog inkomen hebben,
maar door de schulden nu een laag besteedbaar inkomen, wonen vaak nog wel in
redelijk dure buurten. Zij zijn daar immers gaan wonen op basis van hun inkomen
vóór de schulden. De huizen in die buurten zijn over het algemeen niet te betalen
voor bijvoorbeeld bijstandsgezinnen. Bij schuldenaren met een hoog inkomen zal
deze dimensie daarom minder een rol spelen dan bij armen met een laag inkomen.
Kinderen uit arme gezinnen kunnen minder vaak hun hobby uitoefenen. Uit
onderzoek van het Nibud (2009b) blijkt dat gezinnen die rond moeten komen van
een inkomen tot ongeveer 1.500 euro netto per maand, hun kinderen vaak geen
muziek-, toneel- of sportles kunnen geven.
1.4.1.2

Fysieke en mentale gezondheid

De maatschappelijke participatie wordt niet alleen belemmerd door gebrek aan geld;
financiële problemen kunnen de fysieke en mentale gezondheid negatief
beïnvloeden. Een slechte gezondheid beïnvloedt de maatschappelijke participatie ,
maar zorgt ook voor toenemende zorgkosten.
Diverse onderzoeken hebben de relatie tussen de mentale gezondheid en financiële
problemen aangetoond. 53 procent van de personen met problematische schulden
heeft last van gezondheidsproblemen, stress, leidt aan slapeloosheid en/of bevindt
zich in een depressie (Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening, 2004).
Studenten met creditcardproblemen hebben vaker last van depressies en piekeren
vaker (Xiao, Shim, Barber en Lyons, 2007). Personen met problematische schulden
hebben last van slechte mentale gezondheid, zoals verhoogde psychologische
stress, depressiviteit, slapeloosheid, nervositeit, agressie (Dessart & Kuylen, 1986,
p. 328). Ook Dubois en Anderson (2010, p. 3) benoemen stress, slechte mentale,
maar ook slechte fysieke gezondheid als een mogelijk gevolg van schulden. Drentea
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(2000) vond dat angst (anxiety ) toeneemt als de schuld ten opzichte van het
inkomen toeneemt. Drentea en Lavrakas (2000) onderzochten de relatie tussen
creditcardschulden en stress. Zij vonden dat een hoger e schulden-inkomenratio de
fysieke gezondheid negatief beïnvloedt (p. 527). Naarmate personen meer stress
van de schulden ondervinden wordt de fysieke gezondheid slechter. Personen die
meer dan een half inkomen per jaar aan schulden hebben, hebben veel meer kans
op overgewicht (p. 523). Ochsmann, Rueger, Letzel, Drexler en Muenster (2009)
hebben de relatie tussen problematische schulden en rugpijn aangetoond. Tachtig
procent van de personen met problematische schulden heeft rugpijn, ten opzichte
van twintig procent in de algemene populatie.
Financiële problemen beïnvloeden dus zowel de mentale als de fysieke gezondheid.
Law Reform Commision (geciteerd in Oireachtas, 2010) stelt dat een huishouden
kans heeft op bijna een verdubbeling van gezondheidsproblemen het komende ja ar
als sprake is van problematische schulden in dat huishouden. Het is overigens niet
zeker dat dit een geheel oorzakelijk verband is (Berden & Kok, 2011). Het verband
kan ook andersom zijn: personen met gezondheidsproblemen hebben vaker een
laag inkomen, waardoor zij ook eerder schulden maken. In onderzoek van Bridges
en Disney (2010) wordt de causale relatie tussen psychisch welbevinden en de
financiële situatie onderzocht. Zij vinden geen rechtstreeks verband tussen de
objectief waargenomen financiële situatie van personen en de mate van psychisch
welzijn. Wel is er volgens hen een indirecte relatie. Een verslechtering van de
objectieve financiële situatie vergroot de kans dat personen hun schulden als
problematisch gaan zien en dat ze financiële stress ervaren. En wanneer ze
financiële stress ervaren gaat hun psychisch welbevinden erop achteruit. De stress
die het niet kunnen rondkomen met zich mee brengt, neemt de aard aan van een
constante druk, van spanningen, depressiviteit, uitzichtloosheid (Bridges & Disney,
2010, p. 402). Spanningen en stress leiden vaak ook tot meer slapeloosheid,
moedeloosheid, apathie en wanhoop. Dat heeft weer een negatieve weerslag op de
fysieke gezondheid en leidt tot verhoogd medicijngebruik. (MDO, SWD & VKB, 2007,
p. 24). Andersom geldt ook weer dat personen met problematische schulden minder
geld hebben voor gezonde voeding en een gezonde levensstijl; ook daardoor zijn zij
vaker ziek en is hun weerstand slechter (Oireachtas, 2010, p. 11). Deze relatie
tussen inkomen en slechte fysieke gezondheid is in diverse onderzoeken
aangetoond (Haster, 2009, p. 82. Ook Jacoby (2002) benoemt deze relatie. Hij geeft
aan dat er twee zaken zijn die ervoor zorgen dat schulden de gezondheid negatief
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Drentea omschrijft ‘anxiety’ als een status van psychologisch ongemak. gekarakteriseerd
als gespannen, bezorgd, angstig en rusteloos (p. 440).
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beïnvloeden. In de eerste plaats (p. 560) zijn schulden aan stress gerelateerd en
stress draagt bij aan ziekte. In de tweede plaats (p. 561) leiden schulden tot een
slechtere persoonlijke verzorging en gezondheidsonderhoud.
1.4.1.3

Spanningen in relaties

Financiële problemen beïnvloeden de relatie tussen ouders en hun kinderen. Ouders
behoren te voldoen aan de verwachtingen van de school en van de maatschappij.
Doordat zij niet in staat zijn hun kinderen te bieden wat zij denken dat noodzakelijk
is komen er spanningen tussen de gezinsleden (Witte, 2011 p . 326).
Financiële problemen hebben ook hun weerslag op liefdesrelaties (Nibud, 2009a).
26 procent van de Nederlandse stellen (getrouwd / geregistreerd partnerschap /
samenwonend) heeft wel eens ruzie over geldzaken. 49 procent van deze ruzies
gaat over rondkomen. Vooral bij gebeurtenissen die in financieel opzicht
problematisch kunnen zijn, ontstaan vaak ruzies of meningsverschillen over
geldzaken. Bij loonbeslag, wat in 2009 voorkwam bij 2 procent van de Nederlandse
huishoudens (zie tabel 1.2, hiervoor), heeft 71 procent wel eens ruzie over
geldzaken. Als de huur of hypotheek te laat is betaald, geen geld meer kan worden
opgenomen of bij weigering van een automatische incasso is dat respectievelijk 59,
54 en 52 procent. Deze gebeurtenissen kwamen bij 8, 13 en 16 procent van de
Nederlandse huishoudens voor in 2009 (Nibud, 2009a).
Problemen binnen relaties leiden tot verslechtering van het psychisch welzijn van de
partners, wat het functioneren van de partners in de maatschappij beïnvloedt.
Financiële problemen kunnen grote druk leggen op de relatie en zelfs leiden tot
relatiebreuken. Het meemaken van een relatiebreuk verhoogt de kans op depressie
weer aanzienlijk. Uit onderzoek naar de oorzaken van depressie blijkt dat
echtscheiding één van de belangrijkste oorzaken van depressie is (Cheong, Herkov
& Goodman, 2013). In huishoudens waar sprake is van een problematisch
schuldsituatie is vaak sprake van onderlinge stress, druk op de onderlinge relaties
en relationele spanningen (Dubois & Anderson, 2010). Volgens Dessart en Kuylen
(1986) ontstaan vooral in de laatste fase van een problematische schuldsituatie
serieuze spanningen.
Waar nog weinig onderzoek naar is gedaan, maar wat wel vaak wordt genoemd in
de media is de schuldenproblematiek in combinatie met gezinsdrama’s. Er wordt van
een gezinsdrama gesproken als één van de ouders of beide ouders hun kinderen
ombrengen en daarna zelfmoord plegen of een poging ertoe doen. Vaak lees je
achteraf in de krant dat er naast andere problematiek ook sprake is geweest van
een schuldsituatie. Er zijn echter geen harde gegevens over bekend. Wel bleek
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onlangs uit onderzoek van de GGD Den Haag en het CBS dat personen met een
uitkering veel vaker zelfmoord plegen (Gilissen, De Bruin, Burger & Van Hemert,
2013).
In de internationale wetenschappelijke literatuur is in enkele gevallen een verband
aangetoond tussen schuldenproblematiek en zelfmoord (Dongre & Deshmukh, 2012;
Yip, Yang, Ip, Law & Watson, 2007).
1.4.2 Materiële kosten van schuldenproblematiek
In Nederland zijn twee landelijke onderzoeken naar de kosten -batenverhouding in de
schuldhulpverlening uitgevoerd (Aarts e.a., 2011; Jungmann e.a., 2011). Hierbij is
niet alleen onderzocht wat de kosten van het hebben van achterstanden in
betalingen zijn, maar ook wat de kosten van schuldhulpverlening zijn. Als personen
in de schuldhulpverlening komen, lijken de kosten voor de crediteuren alleen maar
toe te nemen. De schuldeisers moeten immers een deel van de vordering
kwijtschelden. Als er echter geen regeling wordt getroffen, krijgt de schuldeiser vaak
ook geen geld en loopt de vordering door proceskosten alleen nog maar verder op.
In veel van die gevallen zal de schuldeiser dan helemaal geen geld ontvangen.
Uit beide rapporten valt te concluderen dat het vroegtijdig oplossen van
schuldenproblematiek het voordeligst is. Zorgen dat consumenten nooit een
achterstand in betalingen hebben, is echter een utopie. Door omstandigheden kan
het altijd even tegenzitten, maar vroegtijdige aanpak is dan de beste oploss ing. Als
personen toch in de problematische schulden komen, dan is een schuldsanering of
bemiddeling veel voordeliger dan niets doen en de schuldenaar laten doorlopen met
zijn schuld met alle gevolgen van dien. Hierbij moet wel worden gelet op de
mogelijkheden om de situatie op te lossen. Als de situatie niet kan worden opgelost,
dan is stabilisatie van de klant en voorkomen dat er nieuwe achterstanden in
betalingen ontstaan de meest gewenste oplossing. In de gevallen dat de
schuldenaar helemaal niet meewerkt, of niet in staat is mee te werken, bijvoorbeeld
door een psychische belemmering of een verslaving, heeft inzetten op
schuldregeling en soms zelfs inzetten op stabilisatie geen nut. De inspanning en
kosten dan alleen maar geld.
Om een volledig beeld te krijgen van de kosten van de schuldenproblematiek, is ook
de internationale literatuur in beschouwing genomen. Waar relevant is deze
benoemd. In de volgende paragraaf wordt eerst de uitvoeringskosten van de
schuldhulpverlening in Nederland besproken (paragraaf 1.4.2.1). In paragraaf
1.4.2.2 worden de kosten die in relatie staan met het verlies van
arbeidsproductiviteit besproken en in paragraaf 1.4.2.3 de kosten van
huisuitzettingen door huurachterstanden en afsluitingen van energie. De
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afschrijvingen van vorderingen worden besproken in paragraaf 1.4.2.4. En tot slot
wordt in paragraaf 1.4.2.5 een schatting gegeven van de totale materiële kosten van
schuldenproblematiek..
1.4.2.1

Uitvoeringskosten schuldhulpverlening

De meest voor de hand liggende kosten zijn de uitvoeringskosten van de
schuldhulpverlening. In de eerste plaats van de gemeente. Cebeon ( 2009, p. 12)
schatte dit bedrag voor 2010 voor alle gemeenten gezamenlijk op 170 miljoen euro.
De door Jungmann e.a. (2011) ondervraagde organisaties gaven gemiddeld 1,4
miljoen euro uit aan schuldhulpverlening per 100.000 inwoners.
Dit zijn alleen de kosten van de gemeenten. Ook andere partijen als maatschappelijk
werk, verslaafdenzorg of stichting MEE geven geld uit aan ondersteuning bij de
oplossing van schulden. Deze kosten zijn hier niet meegenomen. Het gaat alleen om
directe kosten van de uitvoering voor de gemeente.
1.4.2.2

Arbeidsparticipatie

Financiële problemen vormen een belemmering bij de arbeidsparticipatie, zowel bij
re-integratie als bij werknemers. Personen met problematische schulden zijn vaker
afwezig van hun werk en voelen zich minder verbonden; bovendien vinden er door
de schuldenproblematiek vaker incidenten plaats. Uit een peiling van het Nibud
(Madern e.a., 2012) blijkt dat 79 procent van de ondervraagde bedrijven te maken
heeft met financiële problemen en loonbeslagen van werknemers. Deze problemen
hebben effect op de arbeidsproductiviteit van de werknemers. Werkgevers geven
aan dat de werknemers met financiële problemen zich vaker ziekmelden,
stressgevoeliger zijn, last hebben van concentratieproblemen en onder werktijd
bellen met schuldeisers en deurwaarders. De helft van de werkgevers in de peiling
schat dat een werknemer met financiële problemen maximaal twintig procent minder
productief is. Een kwart schat het verlies tussen de 20 en 25 procent en nog een
kwart schat het verlies aan productiviteit zelfs op 25 procent of meer. De helft van de
ondervraagden schat het aantal ziektegerelateerde verzuimdagen per jaar als
gevolg van financiële problemen bij werknemers op maximaal negen dagen per jaar.
Een kwart schat het aantal ziektegerelateerde verzuimdagen tussen de negen en de
veertien dagen. En nog een kwart schat dat zelfs op meer dan veertien dagen per
jaar (Madern e.a., 2012). Ook de verwerking van een loonbeslag kost tijd; dat wordt
door de werkgevers in de peiling op ongeveer één uur per loonbeslag geschat.
Van de werkgevers uit een peiling verstrekt 21 procent een lening. Uit contacten met
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werkgevers

10

blijkt dat sommige werkgevers die regelmatig leningen verstrekken,

niet verwachten dat zij deze terugkrijgen. De kosten van het afschrijven van de
lening zijn lager dan wanneer de werknemer met financiële problemen blijft kampen.
Ook veroorzaakt het hebben van achterstanden in betalingen dat werknemers
gevoeliger zijn voor fraude. In de peiling geeft veertien procent van de werkgevers
aan dat werknemers met financiële problemen fraude of diefstal plegen.
Ook uit Amerikaans onderzoek blijkt dat personen met schuldenproblematiek minder
productief zijn dan werknemers zonder schuldenproblematiek en dat zij vaker tijdens
werktijd bezig zijn met hun financiën (Kim & Garman, 2004). Werknemers met
schuldenproblematiek zijn naar schatting per maand 2,7 dagen minder aan het werk
dan personen zonder schuldenproblematiek. Garman, Leech en Grable (1996)
schatten in dat vijftien procent van de werknemers in de Verenigde Staten
dusdanige financiële problemen heeft dat hun werk daardoor wordt beïnvloed. Het
verlies van arbeidsproductiviteit schatten ze per werknemer op veertig tot vijftig
procent; het totale productiviteitsverlies voor een bedrijf is daardoor tien procent of
meer. In een studie naar de Amerikaanse marine vonden Luther, Leech en Garman
(1998) dat schuldenproblematiek bij mariniers de marine jaarlijks 3 5,8 miljoen dollar
aan productiviteitsverlies kost en 65,2 miljoen dollar aan kosten om nieuw personeel
aan te nemen en in te werken, omdat schuldenproblematiek ervoor heeft gezorgd
dat de werknemers niet langer in dienst zijn of hun werk mogen uitoefenen.
Schuldenaren zonder werk worden door de financiële problemen belemmerd om
weer aan het werk te gaan (Jungmann e.a., 2011; Dubois & Anderson, 2010). Vaak
is er door de schuldensituatie sprake van een negatief zelfbeeld, waardoor mensen
het idee hebben dat zij geen geschikte werknemer zijn. Ze zien weinig perspectief
om wat te kunnen verbeteren aan hun positie. Zij geven vaak zichzelf de schuld van
de armoede (Witte, 2011). Daarnaast betekent gaan werken voor personen met een
schuldregeling niet dat zij meer inkomsten gaan krijgen. Al het geld dat zij meer
verdienen gaat rechtstreeks in de boedel waaruit de schuldeisers betaald gaan
worden.
Uit het rapport ‘Schuldhulpverlening loont!’ (Jungmann e.a., 2011) blijkt dat met
name gemeenten en woningcorporaties profiteren als financiële problemen worden
opgelost. In het rapport worden verschillende maatschappelijke kosten van
problematische schulden doorgerekend. Maatschappelijke kosten zijn kosten die
voor rekening komen van de maatschappij als geheel, bijvoorb eeld de kosten van
10

Het Nibud wordt regelmatig door werkgevers gebeld met vragen over schulden bij
werknemers. Daarnaast heeft het Nibud veel contact met P&O-afdelingen door de workshop
‘Financiële problemen op de werkvloer’.
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maatschappelijk werk, extra investeringen voor veiligheid, maar ook afname van het
bruto nationaal product doordat personen niet werken, maar gebruik maken van een
uitkering. Jungmann e.a. (2011) hebben gekozen voor een aanpak waarbij zij
hebben berekend wat de kosten minimaal zijn; in de praktijk kunnen deze kosten
hoger uitvallen. Ook hier blijkt dat het oplossen van de schulden een positief effect
heeft op de arbeidsintegratie. Als een persoon met een bijstandsuitkering gebruik
maakt van schuldhulpverlening, dan is de uitkeringsduur over het algemeen korter.
De uitkeringsduur wordt door het gebruik van schuldhulpverlening met vier tot twaalf
maanden ingekort ten opzichte van iemand die niet aan zijn schuldenproblematiek
werkt. De meest behoudende schatting, dus als de bijstandsuitkering vier maanden
eerder gestopt kan worden, levert een gemeente gemiddeld 1.285.000 euro op per
100.000 inwoners. De inzet van schuldhulpverlening heeft volgens dit onderzoek ook
een positief effect op het aantal personen met problematische schulden dat aan het
werk kan blijven. Door de inzet van schuldhulpverlening wordt 705.000 euro per
100.000 inwoners aan kosten voorkomen. Tachtig procent van dit bedrag wordt
bespaard doordat het UWV minder werkeloosheidsuitkeringen (WW) hoeft te
verstrekken en twintig procent wordt bespaard op de bijstandsuitkeringen.
1.4.2.3

Huisuitzettingen en afsluitingen

Een andere partij waar veel maatschappelijke kosten van de schuldenproblematiek
terecht komen, zijn de woningbouwcorporaties. De kosten van een betalingsregeling
bedragen gemiddeld circa 45 euro. Dit betekent bij het huidige aantal schuldenaren
dat er een kostenpost is van ongeveer 9.000 euro per 100.000 inwoners. Daarnaast
zijn er de kosten voor huisuitzettingen, deze liggen tussen de 5.000 en 7.000 euro
per huisuitzetting. Van de personen die worden uitgezet, komt ongeveer een kwart
in de crisisopvang. Dit verblijf kost tussen de 12.000 en 16.000 euro per huishouden
per keer. Naast het verblijf moet ook worden gedacht aan kosten voor extra zorg en
overlast die door daklozen worden veroorzaakt. Per individuele huisuitzetting kost dit
nog eens ruim 45.000 euro extra op het gebied van zorg en veiligheid ( Jungmann
e.a., 2011). In 2013 zijn er 6.980 huisuitzettingen geweest: een stijging van acht
procent ten opzichte van 2012. Hoewel er verschillende redenen voor huisuitzetting
zijn, blijkt betalingsachterstand de voornaamste. In 88 procent van de gevallen, in
aantallen gaat het dan om 6.142, was de reden voor huisuitzetting een
betalingsachterstand. Opvallend is dat de kosten voor de woningcorporaties
waarschijnlijk een stuk hoger liggen dan je op basis van deze uitzettingen zou
verwachten. Dit komt doordat er alleen al in 2013 23.100 vonnissen bij de re chter
voor uitzettingen zijn aangevraagd. Uiteindelijk konden zeven op de tien uitzettingen
worden voorkomen, waarbij het in de meeste gevallen ging om een dreigende
uitzetting (Aedes, 2013). Dat betekent dat de woningbouwvereniging al een
deurwaarder moest inhuren en ook het gerechtelijke traject in gang heeft gezet. Ook
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hieraan zijn kosten verbonden, die niet altijd geheel zijn terug te vorderen op de
huurder.
Andere partijen die schade hebben bij wanbetalingen, zijn energiemaatschappen.
Een afsluiting kost ongeveer 790 euro per keer (Jungmann e.a., 2011).
1.4.2.4

Afschrijven vorderingen

Naast de directe kosten is er ook de afschrijving van de vordering als een
schuldenaar in de schuldsanering terecht komt. Onderstaande opsomming toont de
gemiddelde kwijtgescholden restschulden per schuldenaar in schuldsanering van
een aantal veelvoorkomende schuldeisers.
Gemiddelde afschrijving vordering bij (Aarts e.a., 2011):
 creditcardmaatschappijen, 400 euro;


postorderbedrijven, 1.057 euro;



energiebedrijven, 1.668 euro;



corporaties, 2.050 euro;



banken, 1.762 euro;



sociale dienst, 2.200 euro.

Er zijn aanwijzingen dat de kosten de komende jaren verder zullen oplopen. De
Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) heeft in juni 2011 alarm
geslagen over het grote aantal oninbare vorderingen waar zij mee te maken heeft. In
2010 hadden de aangesloten incasso-ondernemingen te maken met 15 miljard euro
aan oninbare vorderingen; de verwachting is echter dat dit in 2011 richting de 20
miljard euro zal gaan (Nijen Twilhaar, 2011).
1.4.2.5

Schatting totale kosten

Aarts e.a. (2011) hebben ook de kosten van personen met schuldenproblematiek
onderzocht. Zij hebben als uitgangspunt de kosten van de schuldrisicogroep, de
eerder genoemde indeling uit het rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers’, genomen
en niet die van de daadwerkelijke personen met schulden. Ten tijde van het
uitvoeren van het onderzoek van Aarts e.a. (2011) bedroeg deze groep dertien
procent (Van Ommeren, De Ruig & Vroonhof, 2009). Als binnen een gemeente
10.000 huishoudens binnen deze schuldrisicogroep vallen dan is er sprake van in
totaal 1,038 miljard euro aan schuldgerelateerde kosten in een periode van tien jaar.
Dat komt neer op een bedrag van 103.787
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euro per huishouden in de
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Ervan uitgaande dat binnen de schuldrisicogroep van 10.000 huishoudens 26,4 procent
geen problematische schulden heeft, 49,6 procent lichte problematische schulden, 12,4
procent zware problematische schulden en 11,6 procent structureel zware problematische
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schuldrisicogroep. Dit bedrag omvat alle kosten, zowel de kosten van
schuldhulpverlening als de kostenposten die door het bestaan van
schuldenproblematiek worden beïnvloed. Van deze kosten slaat 52 procent neer bij
de gemeente. Twee procent komt ten laste van de crediteuren en de rest van het
bedrag zijn kosten voor de rest van de maatschappij (Aarts e.a. 2011).

1.5 Aanpak van schuldenproblematiek in Nederland
Meer zicht krijgen op de schuldsituatie in verhouding tot gedrag van de schuldenaar ,
is vooral belangrijk bij de aanpak van schulden. In de aanpak van de
schuldenproblematiek in Nederland is een aantal verschillende fases te
onderscheiden. Als eerste de primaire en secundaire preventie, waarbij primaire
preventie is gericht op het voorkomen van financiële problemen en secundaire
preventie op het vroegtijdig aanpakken van schuldenproblematiek. Als tweede fase
is er de oplossing van problematische schulden, waar het minnelijk traject en de
Wsnp een rol spelen. Niet altijd is het direct mogelijk om schulden te regelen; er zal
in deze fase dus ook vaak voor stabilisatie van de situatie worden gekozen. Bij
stabilisatie staat voorop dat de klant de belangrijkste vaste lasten kan blijven
doorbetalen, zodat hij een dak boven zijn hoofd heeft en kan eten. De derde fase is
de nazorg, ook wel de tertiaire preventie genoemd, voorkomen dat iemand terugvalt
en opnieuw achterstanden in betalingen maakt.
In al deze fases spelen de oorzaken en daarmee ook het gedrag en de
mogelijkheden van de schuldenaar een grote rol. Op dit moment krijgt het gedrag
van de klant steeds meer aandacht, in alle fases van de schuldhulpverlening. Met
deze dissertatie hoop ik dan ook meer handvatten voor de praktijk te kunnen geven,
zodat professionals in het werkveld schuldenaren gerichter kunnen ondersteunen.
Bij de preventie gaat het dan om de wijze waarop kan worden gewerkt aan het
verbeteren van financieel gezond gedrag om achterstanden te voorkomen, of om
beginnende achterstanden te kunnen inlopen. Bij de oplossing zijn de oorzaken van
belang en wordt aanpassing van het gedrag van de schuldenaar verlangd. De
schuldenaar moet een langere tijd (afhankelijk van zijn afloscapaciteit en de
schuldenlast) rondkomen van een laag inkomen. Dat vraagt van de schuldenaar dat
hij zijn uitgaven aanpast aan dat inkomen en dus ook zijn gedrag. Als de
achterstanden in betalingen zijn opgelost, moet de schuldenaar financieel gezond
schulden. Dit bedrag omvat alle kosten, zowel de kosten van schuldhulpverlening als de
kostenposten die door het bestaan van schuldenproblematiek worden beïnvloed. De
percentages zijn gebaseerd op het rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers’ (Van Ommeren
e.a., 2009).
38

gedrag aanleren voor de toekomst en voorkomen dat hij weer in dezelfde problemen
vervalt. Meer zicht op dat gedrag, kan helpen bij de keuze van de in te zetten
instrumenten.
In de volgende paragrafen wordt kort besproken, hoe schuldhulpverlening in
Nederland er in grote lijnen uitziet. In paragraaf 1.5.1 wordt kort in gegaan op de
integrale kijk op de schuldhulpverlening. De actoren die een rol spelen binnen de
schuldhulpverlening of in de schuldpreventie worden in paragraaf 1.5.2 benoemd. In
paragraaf 1.5.3 komen de fases van schuldhulpverlening aan bod.
1.5.1

Integrale schuldhulpverlening

In deze paragraaf wordt een korte schets gegeven van wat integrale
schuldhulpverlening betekent voor de uitvoering. Integrale aanpak is een begrip dat
al vele jaren speelt binnen de schuldhulpverlening, maar nu opnieuw in de
belangstelling staat, mede door de invoering van de Wgs. Het kabinet Lubbers 3
(1989-1994) gaf de aanzet voor het integraal werken in de beleidsnotitie ‘Inkomen
en rondkomen op en rond het sociaal minimum’. De Commissie-Boorsma heeft deze
notitie uitgewerkt in concrete voorstellen om dit te kunnen vormgeven (Commissie
Schuldenproblematiek, 1994). In 1994 werd het Landelijk Platform Integrale
Schuldhulpverlening opgericht. Dit gebeurde op advies van de Commissie-Boorsma
door de NVVK (Landelijk platform Integrale Schuldhulpverlening, 2004).
Dat integrale schuldhulpverlening van belang is, komt naar voren in de Wgs. Deze
wet is een kaderwet, die aangeeft dat de gemeente een beleidsplan integrale
schuldhulpverlening (art. 2 lid 3 Wgs) moet maken. In de memorie van toelichting
(32 291 nr. 3, p. 6) wordt verdere uitleg gegeven over wat daaronder wordt verstaan.
Zo moet niet alleen de financiële situatie van de schuldenaar worden geanalyseerd,
maar moet er ook aandacht zijn voor de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen.
Deze oorzaken moeten een onderdeel vormen van het plan van aanpak.
Deze integrale aanpak is nodig omdat financiële problemen doorgaans niet op
zichzelf staan, maar vaak in verband met elkaar staan. Een aanzienlijk deel van de
schuldenaren heeft ook te maken met immateriële problemen. Vaak ga at het om
verslaving, psychosociale of psychiatrische problemen. In het merendeel van de
gemeenten heeft zelfs een derde tot de helft van de aanvragen van
schuldhulpverlening te maken met multiproblematiek (Schut & Jungmann, 2010).
Voor deze schuldenaren is het van belang om over een hulpaanbod te beschikken
dat al deze facetten van de problematiek aanpakt. Dat de gemeente een dergelijk
aanbod moet faciliteren ligt dus vast in de Wgs; op welke wijze dat wordt ingeregeld
en uitgevoerd kan een gemeente zelf bepalen.
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Een integrale aanpak richt zich dus niet alleen op de aanpak van de
schuldenproblematiek. Waar mogelijk is het van belang problemen tegelijkertijd aan
te pakken. Ieder probleem los afhandelen en dan pas naar het volgende probleem
gaan kost vaak erg veel tijd waarbij de achterstanden in betalingen escaleren of
nieuwe achterstanden ontstaan, omdat de oorzaak niet is aangepakt. Een
succesvolle aanpak gaat gepaard met intensieve samenwerking en afstemming
tussen alle betrokken partijen. Bij die samenwerking moet in de eerste plaats
worden gedacht aan de verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente zelf,
zoals armoedebeleid, re-integratie en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Dit wordt interne integraliteit genoemd (Ghanem e.a., 2011). Bij een schuldenaar die
te maken heeft met multiproblematiek zijn echter ook heel veel niet -gemeentelijke
partijen betrokken. Samenwerking met deze andere betrokken partijen, (zoals
(maatschappelijke) organisaties, de Belastingdienst, woningcorpora ties,
zorgverzekeraars, werkgevers en diverse andere schuldeisers) is ook noodzakelijk.
De samenwerking met externe niet-gemeentelijke organisaties wordt externe
integraliteit genoemd.
De verschillende partijen die te maken hebben met schuldenproblematiek worden in
de volgende paragraaf toegelicht.
1.5.2 Actoren in de schuldhulpverlening
Integrale schuldhulpverlening bestaat vrijwel altijd uit twee componenten. De
financieel- technische component en de psychosociale (gedragsmatige) component
(Haster, 2009). De financieel-technische component omvat alle activiteiten die nodig
zijn om de schuldsituatie op te lossen of te stabiliseren. Bij de tweede
gedragsmatige component staat het gedrag van de cliënt centraal en de vraag hoe
de achterstanden in betalingen zijn ontstaan.
Beide componenten worden vaak door verschillende partijen uitgevoerd. Hiertoe
behoren onder andere de gemeenten, kredietbanken, commerciële partijen,
maatschappelijk werk. Een andere partij in dit geheel zijn de schuldeisers. Hieronder
volgt een kort overzicht van verschillende rollen die er zijn en de spelers . Dit
overzicht is niet limitatief.
De gemeente is verantwoordelijk voor de regierol in het proces van
schuldhulpverlening. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wgs. De
daadwerkelijke uitvoering van de schuldhulpverlening kan door verschillende partijen
worden gedaan:
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Er zijn gemeenten die de uitvoering van de schuldhulpverlening op zich
nemen. Dit kunnen zij doen door het gehele proces te begeleiden of door
een deel zelf te doen (bijvoorbeeld de intake) en een deel uit te besteden.



De gemeente kan een deel van haar taken uitbesteden aan de
12
Kredietbanken of stadsbanken .



De gemeente kan het Algemeen maatschappelijk werk (AMW) en
aanverwante partijen net als de kredietbank mandateren of bepaalde
deeltaken aan hen uitbesteden.
Gemeenten kunnen ook diensten inkopen bij commerciële partijen.
Vooralsnog mag schuldbemiddeling anders dan om niet, maar door een
beperkt aantal partijen worden uitgevoerd (art. 47 en art. 48 Wet op het
consumentenkrediet (Wck)).





Beschermingsbewindvoeders doen aan schuldhulpverlening voor hun
klanten.

Ook de ondersteuning bij multiproblematiek wordt door verschillende partijen
opgepakt. Dit is vooral afhankelijk van de problemen waar de schuldenaar mee te
maken heeft:


AMW: ondersteunt van oudsher de schuldhulpverlening op het gebied van
niet-financiële problemen naast de materiële schuldhulpverlening die zij
bieden;



maatschappelijke opvang door onder meer het Leger des Heils of blijf-vanmijn-lijfhuizen;



begeleid-wonen-projecten;



jeugdzorg, centrum voor jeugd en gezin begeleiden zowel de ouders als
jongeren bij problemen in de gezinssituatie;



stichting Mee ondersteunt personen met een beperking;



UWV, bijstandsconsulent, re-integratiebureaus: begeleiden personen naar
werk;



instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verlenen hulp aan
personen met psychische problemen;



instellingen voor verslavingszorg verlenen hulp aan personen met alcohol-,
drugs-, gok- of andere verslavingen;



vrijwilligersprojecten, o.a. Humanitas en schuldhulpmaatje: ondersteunen de
schuldenaar op diverse terreinen, zowel door het geven van uitleg over wet en regelgeving als door het geven van maatschappelijke ondersteuning.

Naast de partijen die zich echt bezighouden met het deel van het schuldenregelen
en de maatschappelijke problemen zijn er ook veel partijen die een signaalfunctie
hebben en vroegtijdig schuldenproblematiek signaleren en doorverwijzen . Dit
zouden in theorie alle schuldeisers kunnen zijn, maar in de praktijk wordt er met een
select aantal schuldeisers intensief samengewerkt, zoals:
12

Deze Krediet- of Stadsbanken kunnen ook zelf weer onderdeel van een gemeente zijn.
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woningcorporaties;



energiebedrijven;



deurwaarders;



werkgevers: vaak de afdeling Personeel en Ondersteuning (P&O).

Alle voorgaande partijen kunnen door hun positie ook een rol spelen bij de primaire
preventie. Binnen hun klantengroep zitten vaak personen die een verhoogd risico
lopen op achterstanden in betalingen. Naast deze partijen zijn er nog enkele andere
organisaties die daar een rol in spelen:


Het Nibud is een partij die zich uitsluitend richt op preventie. Zijn missie is
het verhogen van de financiële zelfredzaamheid van Nederlanders .



In het platform ‘Wijzer in geldzaken’, een initiatief van het ministerie van
Financiën, werken ruim veertig partners samen uit de financiële sector, de
overheid, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap aan
financiële bewustwording en educatie van de consument (Wijzer in
geldzaken, 2014a).
Veel scholen maken gebruik van lespakketten om jongeren omgaan met geld
te leren om zo op latere leeftijd problemen te voorkomen.



Tot slot de schuldeisers; behalve een signalerende rol voor problematische
schulden, zijn zij natuurlijk ook partij binnen de schuldhu lpverlening.
1.5.3

Fases schuldhulpverlening

Er is een aantal fases in de schuldhulpverlening te onderscheiden. In paragraaf
1.5.3.1 wordt de preventiefase toegelicht, in paragraaf 1.5.3.2 komt het schulden
oplossen aan de orde en tot slot in paragraaf 1.5.3.3 de nazorg.
1.5.3.1

Preventie

“Schulden moeten als het even kan worden voorkomen, en waar het niet anders kan
met ondersteuning van de gemeente, hanteerbaar worden gemaakt. Dus preventie
waar mogelijk en ondersteuning waar nodig.”
Dit is een van de conclusies van Ghanem e.a. (2011) naar aanleiding van
verschillende denkdiners met gemeenten rondom het thema visie en beleid in de
schuldhulpverlening.
Het doel van schuldpreventie is om financiële problemen te voorkomen en daarmee
ook te voorkomen dat er belemmeringen voor participatie en/of maatschappelijke
kosten ontstaan (Jungmann & Van Iperen, 2011). De definitie van schuldpreventie
luidt:
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"Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die erop
gericht zijn dat personen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun
financiën op orde houden. Schuldpreventie omvat ook maatregelen, activiteiten en
voorzieningen die erop gericht zijn mensen te ondersteunen bij hun financiën die zelf
niet in staat zijn financieel vaardig te worden".
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Preventie is altijd gericht op bewustwording van mogelijke problemen en valkuilen,
aanleren van vaardigheden, geven van kennis en/of gedragsverandering en
motivatie. Er zijn verschillende typen schuldpreventie. De oorsprong van de
preventie-indelingen die worden gebruikt in de schuldhulpverlening , ligt in de
gezondheidszorg. Daar hanteert men verschillende indelingen voor preventieve
maatregelen: naar type maatregel (ziektepreventie, gezondheidsbevordering en
gezondheidsbescherming), naar fase in het ziekteproces (primaire, secundaire en
tertiaire preventie), naar doelgroep (universele, selectieve, geïndiceerde en
zorggerelateerde preventie), naar de bestuurlijke verantwoordelijkheid (landelijke of
lokale overheid) en naar de bekostiging (collectief en individueel) (Van den Berg &
Schoemaker, 2010).
Iedere gemeente kan zelf kiezen welk type preventie zij inzet en op welke manier zij
daar vorm aan geeft. Wel zijn gemeenten verplicht om in het beleidsplan iets te
zeggen over hoe zij preventie vormgeven.
In de preventie komt ook steeds meer aandacht voor de gedragskant. Toch richt
preventie in de praktijk zich voornamelijk op het aanleren van vaardigheden en
kennis (Jungmann e.a., 2012, p. 12). Als uitgangspunt worden daar bij vaak de
leerdoelen en competenties van het Nibud en van ‘Wijzer in geldzaken’ gebruikt
(Nibud, 2012; Hooghoff, Studulski, Van Uffelen & Wagenaar, 2009). Dat preventie
nog voornamelijk op kennis en vaardigheden is gericht blijkt ook uit een
inventarisatie van de projecten aangemeld op schuldpreventiewijzer.nl (deze
website is op 1 januari 2014 offline gehaald). Op 18 mei 2013 waren daar 82
activiteiten aangemeld die zich richten op kennis, 63 gericht op vaardigheden en
slechts 11 gericht op motivatie, 4 daarvan waren varianten op ee n budgetcursus.
Het aanleren van kennis en vaardigheden staat dus vaak centraal bij preventie.
Ook het creëren van bewustzijn neemt een prominente rol in. Jungmann e.a. (2012)
geven aan dat veel ingezette interventies voornamelijk zijn gericht op het cre ëren
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De definitie van schuldpreventie is gebaseerd op de oorspronkelijke definitie uit de
Schuldpreventiewijzer (Jungmann en Van Iperen, 2011). De in de dissertatie gehanteerde
definitie is een bewerking van mijn hand.
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van bewustzijn, verspreiden van kennis en het aanleren van praktische
vaardigheden. Het activeren van nieuw gezond gedrag en motiveren krijgt weinig
aandacht.
1.5.3.2

Schuldenproblematiek oplossen

De tweede fase die ik onderscheid, is de fase van achterstanden in betalingen
oplossen. Er is in Nederland een stelsel van schuldhulpverlening dat bestaat uit een
minnelijk en een wettelijk traject. De verantwoordelijkheid voor het minnelijke traject
ligt bij de gemeenten en het wettelijk traject wordt gevormd door de Wsnp.
Het minnelijke traject van de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door een
schuldhulpverlenende organisatie, die de schuldenaar en crediteuren door middel
van een ondertekende schuldregelingsovereenkomst bindt aan afspraken die ertoe
leiden dat de problematische schuldsituatie van de schuldenaar wordt opgelost. Het
minnelijk traject is op vrijwillige basis; de crediteuren moeten instemmen met de
regeling. Minnelijke schuldhulpverlening zoals beschreven in de NVVK gedragscodes, beschrijft niet alleen het curatieve, ofwel het stabiliseren of oplossen
van achterstanden in betalingen via een regeling; het gaat ook over preventie en
nazorg. In deze dissertatie is ervoor gekozen om dat apart te benoemen, omdat daar
ook andere partijen actief mee bezig zijn, buiten de NVVK-leden om.
Het gaat voor deze dissertatie te ver om alle verschillende fases binnen het
minnelijk traject te beschrijven. Het middel dat ik in dit kader wel wil belichten is
budgetcoaching.
Om te zorgen dat de schuldenaar aan zijn verplichtingen voldoet wordt vaak
budgetcoaching ingezet. Het doel van budgetcoaching is dat de klant zelfstandig zijn
financiële huishouden kan voeren en op termijn duurzaam zonder financiële
problemen kan leven (Madern, Den Hartogh, Kerckhaert, Van der Werf & Weijers,
2014, p. 8). De cliënt wordt actief begeleid. De begeleiding heeft tot doel het
verkrijgen van inzicht in de inkomsten en uitgaven, het voeren van een
overzichtelijke administratie, en het afstemmen van de uitgaven op het beschikbare
budget. Er wordt dus ook gewerkt aan gedragsverandering. Zo wordt geprobeerd te
voorkomen dat de cliënt in de toekomst opnieuw achterstanden in betalingen krijgt.
Als de klant niet in staat is zijn eigen geldzaken te beheren , kan er ook
budgetbeheer worden ingezet. Bij budgetcoaching staat het aanleren en toepassen
van nieuwe vaardigheden en gewoonten centraal.
Als het minnelijke traject niet slaagt, dan kan de schuldenaar een aanvraag indienen
bij de Wsnp. Op 1 december 1998 is de Wsnp in werking getreden. Deze we t is
bedoeld als een stok achter de deur voor schuldeisers. Alleen als schuldenaren niet
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worden toegelaten tot een minnelijke regeling kunnen ze in aanmerking komen voor
de Wsnp. Als er sprake is van een wettelijke sanering dan wijst de rechtbank een
bewindvoerder aan. Deze bewindvoerder beheert de financiële zaken van de
schuldenaar in de drie jaar dat deze bezig is met aflossen.
Als het Wsnp-traject goed verloopt, de schuldenaar komt alle verplichtingen na, dan
verstrekt de rechtbank de zogenaamde ‘schone lei’.
De bewindvoerder binnen het Wsnp-traject heeft nagenoeg geen ruimte voor
budgetcoaching, het aanleren van vaardigheden of werken aan gedragsverandering.
Ook is er geen sprake van nazorg. De bewindvoerder is belast met de financieel technische afhandeling van de schulden, niet met agogische taken. Bij toepassing
van de Wsnp wordt altijd automatisch budgetbeheer ingezet; dit verkleint de kans op
nieuwe achterstanden in betalingen gedurende het traject.
Wel kunnen gemeenten of andere partijen budgetcoaching en nazorg aanbieden als
iemand in een Wsnp-traject zit.
1.5.3.3

Nazorg

De laatste fase is die van de nazorg. Nazorg komt overeen met tertiaire preventie:
voorkomen dat iemand terugvalt en opnieuw achterstanden in betalingen krijgt.
Nazorg bestaat uit monitoren van klanten, maar bestaat ook uit het aanleren van
vaardigheden en gedragsverandering gedurende het traject zodat de schuldenaar
voldoende is toegerust als hij na drie jaar weer alles zelf moet doen. Nazorg valt
voor een deel samen met budgetcoaching.

1.6 Doelstelling, relevantie en probleemstelling
Problematische schulden vormen een probleem, voor de schuldenaar, de
schuldeiser en voor de maatschappij. De afgelopen jaren is er steeds meer
aandacht gekomen voor de gedragskant van de schuldhulpverlening. Alleen het
regelen van de schulden is niet voldoende; ook de klant financieel gezond gedrag
aanleren is noodzakelijk. Het recidivecijfer in de schuldhulpverlening is hoog. Er zijn
weinig concrete getallen bekend. Slechts een enkele gemeente heeft inzicht in het
percentage recidivisten. De gemeente Delft spreekt van dertig tot veertig procent
recidive (Vlaanderen, 2011), in de gemeente Noordenveld is er sprake van 28
procent recidive en in de gemeenten Leek en Marum 33 procent recidive (ISD
Noorderkwartier, 2012). Dit percentage kan alleen naar beneden worden geha ald als
er wordt gewerkt aan financieel gezond gedrag van de cliënt. Hij moet het zelf
kunnen doen. De vraag die dan opkomt is: wat de klant dan eigenlijk moet doen, wat
is gezond gedrag? Waarom raakt de een wel in de problemen, maar een ander niet?
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De schuldhulpverlening moet efficiënter en effectiever en schulden moeten het liefst
ook vroeger worden aangepakt. Traditioneel zijn veel interventies gericht op het
overdragen van informatie of het aanleren van financiële vaardigheden. Dit is niet
vreemd, want uit het gedrag van schuldenaren blijkt dat zij bepaalde vaardigheden
niet toepassen. De vraag of de reden dat zij het gezonde gedrag niet vertonen , is
dat zij het niet kunnen of dat er andere redenen zijn. Wat zijn de redenen dat
personen zich niet financieel gezond gedragen en wat is dat eigenlijk : financieel
gezond gedrag? In de praktijk worden veel verschillende financiële vaardigheden
aangeleerd, die zouden bijdragen aan financiële zelfredzaamheid. Dit wordt gedaan
vanuit de overtuiging dat mensen financieel zelfredzaam moeten zijn, financieel
inzicht moeten hebben, financieel geletterd en bekwaam moeten zijn . Maar als we
als samenleving schulden willen voorkomen, wat is dan wenselij k gedrag? Moeten
we leren over aandelen? Moeten we de nieuwe hypotheek -maandlasten na het
aflopen van een rentevaste periode kunnen berekenen of moeten we alleen weten
wat de consequenties daarvan zijn? Daar hebben we te weinig zicht op, is financieel
gezond gelijk aan financieel zelfredzaam? Of is het toch een ander concept?
Belangrijk is om te weten wat personen moeten kunnen aan de ene kant, maar ook
om te weten wat de belemmerende factoren of bevorderende factoren zijn om
bepaald gedrag uit te voeren. Als we, als werkveld, willen sturen op een gezond
financieel leven, wat moet je dan doen en wat belemmert of bevordert dat gedrag?
Deze vraag staat centraal in deze dissertatie. Ik exploreer de gedragingen die ten
grondslag liggen aan financieel gezond gedrag, ga in op wat gedrag stuurt en
onderzoek de oorzaken die al bekend zijn bij financiële problemen. Tot slot neem ik
in beschouwing welke gedragingen terug te vinden zijn bij financieel gezonde
personen en personen met een schuldsituatie en welke aspecten dat gedrag
beïnvloeden.
Als je weet wat financieel gezond gedrag zou moeten zijn, dan kun je daar
vroegtijdig op sturen. Je kunt daar dan in de preventieve zin al mee aan de slag.
De volgende onderzoeksvraag staat centraal in deze dissertatie:
Welk gedrag is aan te merken als financieel gezond gedrag en welke variabelen
belemmeren of bevorderen de uitvoering van dat gedrag?
Voor zover mij bekend, is dit de eerste exploratieve studie die in Nederland is
gedaan naar het achterliggende gedrag en oorzaken v an schuldenproblematiek,
waarbij de focus niet ligt op klanten van de schuldhulpverlening . Prast heeft veel
onderzoek binnen dit veld gedaan net als Jungmann en Boorsma. De focus van
Prast ligt echter meer op de financiële planning en niet op schuldenprobl ematiek
(Tilburg University, 2014). Jungmann houdt zich wel direct met
schuldenproblematiek bezig, maar heeft met name onderzoeken gedaan , gericht op
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de effectiviteit van de minnelijke en wettelijke schuldhulpverlening en de rol van
gedrag bij het oplossen van problematische schulden (Hogeschool Utrecht, 2014;
Jungmann, 2006). Ook Boorsma richt op het werkveld en met name de rol van de
overheid bij het oplossen van problematische schuldsituatie ( Commissie
Schuldenproblematiek, 1994; Boorsma, Kaiser, Petersen & De Ruig, 1988). Zoals
eerder aangegeven is hij onder meer voorzitter geweest van de Commissie
Schuldenproblematiek.
In paragraaf 1.6.1 worden de onderzoeksvragen besproken, paragraaf 1.6.2
beschrijft de afbakening van deze dissertatie.
1.6.1

Onderzoeksvragen

Om een antwoord te kunnen formuleren op de centrale onderzoeksvraag zijn de
volgende onderzoeksvragen geformuleerd.
Onderzoeksvraag 1: Wat is er al bekend over de vraag welk gedrag als financieel
gezond is aan te merken?
a. Wat is de definitie van financieel gezond?
b. Wat is de definitie van financieel ongezond?
c. Wanneer is er sprake van een schuldsituatie?
d. Welk gedrag is financieel gezond gedrag?
Deelvragen a en b zijn behandeld in onderhavig hoofdstuk, deelvragen c en d
komen aan de orde in hoofdstuk 2.
Onderzoeksvraag 2: Welke factoren beïnvloeden financieel gezond gedrag volgens
de gedragstheorieën?
a. Hoe komt gedrag tot stand?
b. Welke factoren zijn van invloed op het ontstaan van gedrag?
Deze onderzoeksvraag komt aan de orde in hoofdstuk 3.
Onderzoeksvraag 3: Wat is er al bekend over de determinanten die verband houden
met een schuldsituatie?
a. Welke intrapersoonlijke determinanten spelen een rol bij het ontstaan van
een schuldsituatie?
b. Welke interpersoonlijke determinanten spelen een rol bij het ontstaan van
een schuldsituatie?
c. Welke sociaal-culturele omgevingsdeterminanten spelen een rol bij het
ontstaan van een schuldsituatie?
Deze onderzoeksvraag komt aan de orde in hoofdstuk 4.
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De eerste drie onderzoekvragen worden beantwoord aan de h and van deskresearch.
Het empirische onderzoek wordt gedaan aan de hand van de onderzoeksvragen
4, 5 en 6.
Onderzoeksvraag 4: Welk financieel gedrag hangt samen met de schuldsituatie?
a. Verschilt het financiële gedrag van personen met een schuldsituatie t en
opzichte van personen zonder schuldsituatie?
b. Is er verschil in het financiële gedrag van personen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
Deze onderzoeksvraag komt aan de orde in hoofdstuk 6.
Onderzoeksvraag 5: Welke variabelen hangen samen met het financiële gedrag dat
personen met een schuldsituatie vertonen?
a. Is er een verband tussen de sociale steun en het financiële gedrag dat
samenhangt met de schuldsituatie?
b. Is er een verband tussen de normen en waarden en het financiële gedrag
dat samenhangt met de schuldsituatie?
c. Welke persoonskenmerken hangen samen met het financiële gedrag dat
samenhangt met de schuldsituatie?
Deze onderzoeksvraag komt aan de orde in hoofdstuk 7.
Onderzoeksvraag 6: Welke variabelen hangen direct samen met de schuldsituatie
van personen?
a. Welke variabelen verschillen bij personen met en zonder een schuldsituatie?
i.

Is er verschil in sociale steun die personen met of zonder schuldsituatie

ii.

ontvangen?
Is er verschil in persoonskenmerken bij personen die financiële

achterstanden hebben t.o.v. personen zonder financiële achterstanden?
b. Is er verschil tussen de variabelen die samenhangen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
i. Is er verschil in sociale steun die personen ontvangen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
ii.

Is er verschil in persoonskenmerken bij verschillende gradaties van de
schuldsituatie?

Deze onderzoeksvraag komt eveneens aan de orde in hoofdstuk 7.
1.6.2 Afbakening onderzoek
In deze dissertatie worden alleen personen meegenomen die een eigen huishouden
hebben en handelingsbekwaam zijn. Bij jongeren is de problematiek anders en zijn
de gevolgen meestal kleiner als ze geen zelfstandig huishouden hebben. Personen
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die psychisch niet in orde zijn of kampen met een verslaving worden geleid door
andere motivatie dan ‘standaard’ huishoudens. In deze dissertatie leg ik de focus op
deze ‘standaard’ huishoudens. Ook zijn personen in de Wsnp, of minnelijk
schuldtraject uitgesloten. Vaak is er sprake van budgetbeheer en hebben zij weinig
zeggenschap over bijvoorbeeld de betalingen wat een belangrijk onderdeel van het
financiële gedrag is. Daarom worden zij niet meegenomen.

1.7 Opbouw van de dissertatie
Deze dissertatie is zo opgebouwd dat elk hoofdstuk één onderzoeksvraag
beantwoordt, met als uitzondering de hoofdstukken 5, 7 en 8. De eerste vier
hoofdstukken betreffen deskresearch. Er is gekozen voor uitgebreide bespreking
van de stand van zaken in de praktijk, een overzicht van de relevante theorieën en
een literatuuroverzicht van de onderzoeken die zijn gedaan naar
schuldenproblematiek en de achterliggende oorzaken. Deze exercitie is noodzakelijk
om te kunnen vaststellen welke factoren mogelijk een rol spelen bij financieel
gezond gedrag.
Als eerste wordt in hoofdstuk 2 verder uiteengezet wat financieel gezond gedrag is
(onderzoeksvraag 1) en welke indelingen worden gebruikt om schuldsituaties te
classificeren. In hoofdstuk 3 komt de theorie betreffende het ontstaan van gedrag
aan de orde (onderzoeksvraag 2). Hoofdstuk 4 betreft deskresea rch naar bestaande
onderzoeken over de relatie tussen schuldproblematiek en gedrag
(onderzoeksvraag 3).
Hoofdstuk 5 vormt de verbinding tussen de deskresearch en het empirisch
onderzoek dat is gedaan in het kader van deze dissertatie: de onderzoeksopzet . In
dit hoofdstuk worden de onderzoeksmodellen toegelicht. Er is gekozen om
verschillende methoden -‘multiple of mixed method research’ - te gebruiken. Het
onderzoek is eigenlijk op te delen in drie delen.
Als eerste wordt onderzocht welk gedrag samenhangt met financiële problematiek.
Nadat dit is vastgesteld wordt als tweede onderzocht welke variabelen
samenhangen met dit gedrag. Dit wordt per gedraging onderzocht, het is belangrijk
om het per gedraging te doen, omdat interventies dan beter kunnen worden
afgestemd op de behoefte van de klant. Met andere woorden om maatwerk te
bieden. Alleen de gedragingen die significant samenhangen worden in dit tweede
deel meegenomen. Het betreft exploratief onderzoek, waarbij de wegen die een
samenhang vertonen verder worden onderzocht en de gedragingen die niet
samenhangen niet verder worden geanalyseerd.
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Als derde wordt onderzocht of de variabelen die de gedragingen beïnvloeden ook
samenhangen met de schuldsituatie van de respondenten. Zo kan worden
onderzocht of er buiten de financiële gedragingen hier vastgesteld, nog andere
factoren een rol spelen. Als dat het geval blijkt te zijn, moet ook daar rekening mee
worden gehouden in de praktijk.
Hoofdstuk 6 en 7 beschrijven de resultaten van de analyses. Hoofdstuk 6 gaa t in op
de factoren die financieel gezond gedrag beïnvloeden (onderzoeksvraag 4).
Het onderzoek is gedaan door een uitgebreide online enquête af te nemen,
gesprekken met professionals en interviews met consumenten. Hoofdstuk 7 gaat in
op de achterliggende factoren die dat gedrag beïnvloeden en de invloed van
psychologische concepten op de schuldsituatie (onderzoeksvraag 5 en 6). Ook hier
is gekozen voor de ‘mixed method’, zoals beschreven in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 8
vormt de samenvatting en conclusies.
Verder wil ik graag opmerken dat overal waar ‘hij’ staat in deze dissertatie ook ‘zij'
kan worden gelezen. In dit proefschrift is gekozen voor de term
‘schuldhulpverlening’; hier wordt zowel schuldhulpverlening als
schulddienstverlening mee bedoeld.
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2 Financieel gezond gedrag
2.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is de actuele situatie beschreven ten aanzien van de
schuldsituatie bij Nederlandse huishoudens. Een van de bevindingen is dat er veel
Nederlanders zijn in een schuldsituatie en dat de gevolgen en i mpact op het leven
van de schuldenaar, maar ook voor de maatschappij behoorlijk zijn. In het vorige
hoofdstuk zijn de begrippen ‘schuldsituatie’, ‘financieel gezond’ en ‘financieel
gezond gedrag’ geïntroduceerd. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de
samenhang tussen deze begrippen ten behoeve van de beantwoording van
onderzoeksvraag 1. De beantwoording van deze onderzoeksvraag staat centraal in
dit hoofdstuk en is als volgt geformuleerd:
Onderzoeksvraag 1: Wat is er al bekend over de vraag welk gedrag als financieel
gezond is aan te merken?
a. Wat is de definitie van financieel gezond?
b. Wat is de definitie van financieel ongezond?
c. Wanneer is er sprake van een schuldsituatie?
d. Welk gedrag is financieel gezond gedrag?
In dit hoofdstuk worden verschillende begrippen en concepten besproken. Binnen
het werkveld worden veel verschillende definities gehanteerd voor nagenoeg
dezelfde fenomenen, zowel nationaal als internationaal. Om de onderlinge
verhouding te kunnen aangeven en om te zorgen dat iedereen zich herkent in de
beschrijving is ervoor gekozen om niet één maar de meest gebruikte begrippen,
definities en concepten allemaal te bespreken. In paragraaf 2.2 wordt gestart met de
dynamiek van de schuldsituatie toe te lichten. In paragraaf 2.3 benoem ik de
factoren waarmee de schuldsituatie kan worden vastgesteld. Vanaf paragraaf 2.4
staan de richtlijnen en de weg naar financieel gezond gedrag centraal. Deze
paragraaf start met het belang van het vaststellen van de richtlijnen. In paragraaf 2.5
worden de begrippen ‘financiële geletterdheid’, ‘financieel zelfredzaam’, ‘financieel
inzicht’ en ‘financieel bekwaam’ besproken en de vraag welke factoren volgens
organisaties die de begrippen hebben vormgegeven, samen het gedrag
veroorzaken.
In het vorige hoofdstuk is de definitie van financieel gezond gedrag gegeven. In de
definitie staat beschreven dat financieel gezond gedrag, gedrag is dat ervoor zorgt
dat er geen achterstanden in betalingen ontstaan. Er staat echter niet beschreven
wat je dan dagelijks zou moeten doen. Op deze ‘gedragsrichtlijnen’, de beschrijving
van het gedrag dat je zou moeten uitvoeren om financieel gezond te leven, wordt
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ingegaan in paragraaf 2.6. Tot slot worden alle factoren die voor gezond financieel
gedrag zouden moeten zorgen en de gedragsrichtlijnen samengevat in
paragraaf 2.7.

2.2 Schuldenproblematiek is onlosmakelijk verbonden
met gedrag
Schulden vormen een breed palet van verschillende soorten en typen schulden die
diverse verschijningsvormen hebben. Wanneer wordt gesproken over schulden dan
is het onvoldoende om alleen onderscheid te maken tussen personen met en zonder
een problematische schuld. Een grote groep personen met betalingsachterstanden
die nog niet problematisch zijn, worden dan uitgesloten. 46 procent van de
Nederlanders heeft één of meer betalingsachterstanden. Dit blijkt onder andere uit
het onderzoek ‘Kans op financiële problemen’ (Madern & Van der Schors, 2012). Al
deze personen hebben dus schulden. Het gaat dan vaak om een onbetaalde
rekening, waarbij 34 procent aangeeft dat ze de rekening best kunnen betalen, maar
dat deze aan hun aandacht is ontsnapt. Schuldenproblematiek omvat dus de reeks
van heel kleine achterstanden tot en met heel grote betalingsproblemen. In de
problematische schuldsituatie zitten alleen personen die er zelf niet meer uit kunnen
komen. Een deel van de niet-problematische schulden loopt echter wel de kans om
problematisch te worden.
Schuldsituatie is niet statisch
Dat een schuldensituatie niet statisch is, wordt erkend in verschillende Nederlandse
onderzoeken (Kerckhaert & De Ruig, 2013; Jungmann & Anderson, 2011; Van
Ommeren e.a., 2009). Het is van belang dat te erkennen, omdat schulden in een
vroeg stadium aanpakken en daarmee opstapeling van schulden voor zijn, veel
problemen kan voorkomen. Dat neemt niet weg dat ook niet-problematische
schulden al problemen kunnen opleveren voor de schuldenaar, schuldeiser en de
maatschappij. Het is dus belangrijk om niet alleen problematische schulden te
onderzoeken, maar ook een breder kader in beschouwing te nemen.
Constateren dat er sprake is van een schuldsituatie of betalingsproblemen alleen is
onvoldoende. Schuldsituaties variëren van lichte problemen tot problematische
schuldsituaties. Alleen de situatie van nu analyseren levert weinig informatie op. Het
zegt niets over de risico’s die personen lopen en ook niet over de kans om er weer
uit te komen. Je kunt deels inzicht verwerven in de problematische schuldsituatie als
je weet wat de ‘schuldencarrière’ van de persoon of het huishouden is. Personen
met problematische schuldsituaties zijn ergens de lijn gepasseerd, maar al lang
daarvoor waren er problemen en daarvoor al tekenen dat het huishouden een risico
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liep. Het is daarom belangrijk om juist de vroege ‘schuldencarrière’ in de
beschouwing te betrekken en een grotere groep mee te nemen dan alleen de
problematische schuldenaren.
Dat de schuldsituatie kan veranderen, is ook te zien in de indeling in het onderzoek
van Kerckhaert en De Ruig (2013), dat in paragraaf 1.3.1 al werd aangehaald. Dit
onderzoek betreft een 1-meting. In 2009 verscheen het eerste rapport ‘Huishoudens
in de rode cijfers’ (Van Ommeren e.a., 2009). In dit eerste rapport is een indeling
van verschillende typen schulden gedefinieerd. In het onderzoek van Van Ommeren
e.a. kiezen zij voor een vierdeling. Zij maken deze indeling om recht te doen aan de
verschillende schuldsituaties waarmee huishoudens te maken krijgen . Als tweede
argument voor deze indeling geven zij aan dat zij het belangrijk vinden te
onderscheiden dat het ene huishouden wel hulp zoekt en het andere niet. Zij komen
tot de volgende vier hoofdgroepen:
groep 1. huishoudens die geen risico lopen op problematische schulden;
groep 2. huishoudens die een risico lopen op problematische schulden;
groep 3. huishoudens die problematische schulden hebben, maar niet
deelnemen aan een wettelijk schuldhulpverleningstraject (Wsnp) of
een minnelijk schuldhulpverleningstraject;
groep 4. huishoudens die problematische schulden hebben en deelnemen
aan een wettelijk schuldhulpverleningstraject (Wsnp) of een
minnelijk schuldhulpverleningstraject.
Uit de omschrijving van groep 2 blijkt dat de onderzoekers ervan uitgaan dat de
situatie van de personen binnen deze groep zich nog kan ontwikkelen tot een
problematische schuldsituatie. In welke groep een huishouden zich bevindt , staat
dus niet vast. Huishoudens kunnen dit jaar nog tot groep 1 behoren, maar het jaar
erop tot groep 2. Schuldsituaties zijn een momentopname en variëren in de tijd.
Schuldsituaties kunnen door allerlei redenen toch nog problematisch worden. Er kan
zich een onverwachte gebeurtenis voordoen aan de inkomstenkant, bijvoorbeeld
werkloosheid of minder overuren, of een gebeurtenis die effect heeft op de
uitgavenkant, aflopen van een rentevaste periode, scheiding, extra kinderen.
Daarnaast kunnen er nieuwe schulden ontstaan door het gedrag van de
schuldenaren of mede door toedoen van de schuldeisers. Door op stapeling van
kosten kunnen schulden die voorheen tijdelijk niet te betalen waren, duurzaam
problematisch worden. De onderzoekers nemen echter alleen de inkomsten, het
vermogen en de schuldenlast in beschouwing. Ze nemen bij het risico niet de
mogelijkheden en het gedrag van de schuldenaar mee.
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Alleen een analyse van de huidige schuld- en financiële situatie en de
‘schuldencarrière’ is onvoldoende om de risico’s te kunnen inschatten die mensen
lopen om meer schulden te krijgen en of zij hun huidige schuld en kunnen
wegwerken. Het gedrag van de mensen bepaalt grotendeels hoe succesvol zij zijn in
het aanpakken van hun schulden. Hoe gemotiveerd ze zijn, welke acties ze
ondernemen om uit de schulden te komen en of ze in staat zijn om de situatie te
veranderen. Daarnaast speelt nog een andere component mee: de mogelijkheden
van de schuldenaar. Komt er bijvoorbeeld binnen een korte periode meer geld
beschikbaar of kunnen ze juist niets doen aan de situatie door hoge vaste lasten en
een onverkoopbare woning?
Een problematische schuldsituatie of een betalingsachterstand zegt alleen iets over
de financiële kant van de schulden. Het zegt niets over hoe personen daar zijn
gekomen, hun motivatie en hun mogelijkheden. Juist het gedrag en de
mogelijkheden van iemand zeggen veel over het risico dat een persoon loopt om
verder in de problemen te komen, of juist de kans die een persoon heeft om uit de
schulden te raken. Een illustratie uit de medische sector om dat duidelijk te maken
Iemand die boven de 45 is, overgewicht heeft en weinig beweegt kan
gezond zijn. Weinig bewegen zegt niets over de gezondheidstoestand
van een persoon op dat moment. Maar deze factoren zeggen wel wat
over het risico dat een persoon loopt om diabetes te krijgen. Een persoon
van boven de 45, met overgewicht en weinig beweging loopt een vergroot
risico hierop (Suikerziekte.eu, 2013).
Dit voorbeeld omgezet naar het gebied van de persoonlijke financiën, houdt in dat
iemand die niet oplet hoeveel hij uitgeeft, niet weet wat zijn inkomsten zijn en nooi t
een begroting maakt, zeker een persoon zonder schulden kan zijn. Als hij echter
lichte betalingsachterstanden krijgt en zijn gedrag niet aanpast, dan loopt deze
persoon een vergroot risico op problematische schulden.
Het inzicht in zijn gedrag geeft ons daarom meer zicht op de risico’s die hij loopt.
Het is dus van belang niet alleen de huidige schuldsituatie in beschouwing te
nemen. Er is steeds meer aandacht voor de gedragskant in Nederland ; daar is zeker
nog winst te halen. Toen ik startte met dit proefschrift in 2011 waren er eigenlijk
twee manieren waarop in Nederland naar schulden werd gekeken. De eerste manier
is de schuldsituatie op dat moment. De tweede wijze is meenemen op welke manier
mensen met geld omgaan. Het Nibud gebruikt hiervoor het be grip ‘financiële
zelfredzaamheid’ en ‘Wijzer in geldzaken’ hanteerde het begrip ‘financieel inzicht’,
maar is nu overgestapt op ‘verantwoord financieel gedrag’ (Wijzer in geldzaken,
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2014b). Op deze begrippen ga ik in paragraaf 2.5 verder in. De schuldsituatie en de
wijze waarop mensen met geld omgaan, zouden veel meer gezamenlijk moeten
worden bekeken. Dat gebeurt op dit moment nog te weinig. In de
schuldhulpverlening gebeurt dit door onder andere de inzet van het methodisch
screeningsinstrument Schulddienstverlening (Mesis) (Mesis.nu, 2014). Dit
instrument geeft inzicht in gedrag, motivatie en vaardigheden van de cliënt en wordt
gecombineerd met de schuldsituatie van de klant. Maar vaak wordt vanuit de
hulpverlening de schuldsituatie centraal gesteld. ‘Wijzer in geldzaken’ en het Nibud
richten hun vizier juist niet specifiek op schulden, maar veel breder dan alleen op
personen met schulden. Op zich is dat positief, maar daardoor wordt niet duidelijk
welke onderdelen van omgaan met geld van belang zijn als je uit de schulden wilt
komen en blijven. We weten daardoor te weinig over welke onderdelen van omgaan
met geld belangrijk zijn bij de aanpak van schuldenproblematiek. Hoe erg de
schuldenproblematiek is kun je vaststellen door de daadwerkelijke achterstanden
mee te nemen en het gedrag nu in beschouwing te nemen. Door tot slot ook de
mogelijkheden te analyseren, is het mogelijk om te weten of ander gedrag vertonen
en/of het veranderen van het gedrag, noodzakelijk is.

2.3 De schuldsituatie vaststellen
Om vast te kunnen stellen wat de schuldsituatie van een persoon is, heb je criteria
nodig. Om vast te kunnen stellen of iemand een problematische, ernstige of lichte
schuldsituatie heeft, moet worden vastgesteld wat daaronder wordt verstaan. In
hoofdstuk 1 is de problematische schuldsituatie al gedefinieerd. In deze paragraaf
start ik met de criteria die beschikbaar zijn om de schuldsituatie vast te stellen. In
paragraaf 2.3.1 worden drie modellen beschreven die aangeven welk soort criteria je
kunt gebruiken. In paragraaf 2.3.2 ga ik in op hoe je de ernst van de situatie kunt
vaststellen.
2.3.1

Modellen schuldenproblematiek

Betti, Dourmashkin, Rossi en Yin (2007, p. 138) en Betti, Dourmashkin, Rossi,
Verma en Yin (2001, p. 59-63) beschrijven drie modellen aan de hand waarvan
schuldenproblematiek kan worden gedefinieerd. Hoewel het lijkt , door het gebruik
van het begrip schuldenproblematiek, dat het om schulden in het algemeen gaat,
betreft het drie modellen die een vorm van een problematische schuld beschrijven.
Een kleine achterstand komt in de drie modellen niet in de omschrijving voor. De
essentie van de drie modellen geeft wel richting voor een beschrijving van de ernst
van de schuldenproblematiek. De modellen geven drie verschillende manieren weer
waarop je schulden kunt beschouwen.
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De drie modellen (Betti e.a. 2007) zijn:
1. Een objectief kwantitatief model definieert schuldenproblematiek als een
onmogelijkheid om schulden af te lossen als een bepaald niveau van
schulden is bereikt (bepaald door inkomen en bezittingen).
2. Een subjectief model stelt dat schuldenproblematiek wordt bepaald door de
beleving van mensen die ervaren dat door hun schulden hun
levensstandaard in gevaar wordt gebracht.
3. In het geval van een administratief model is er sprake van
schuldenproblematiek indien de schulden niet worden afgelost en deze
officieel worden geregistreerd of via een rechtszaak worden afgehandeld,
bijvoorbeeld bij een faillissementsaanvraag.
Het eerste model is het objectief kwantitatief model dat door de NVVK wordt
gehanteerd. Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven, sluit dit model aan bij de dagelijkse
praktijk van schuldhulpverlening in Nederland.
Het tweede model, het subjectieve model, betreft de schuldenaren die je vaak ziet in
de tv-programma’s. Zij ervaren de schulden zelf als een last, maar ze zouden uit de
schulden kunnen komen, door hun uitgavenpatroon aan te passen. Door de
subjectieve definitie wordt ook een groep uitgesloten die objectief wel
problematische schulden heeft, maar zelf deze schulden niet als last ervaart. Dat
klinkt wellicht onwaarschijnlijk, maar lang niet iedereen met schulden heeft daar zelf
last van. Personen ervaren de gevolgen van de schulden vaak wel als lastig,
bijvoorbeeld als de deurwaarder langs komt. De schulden zelf zien zij niet als een
probleem. Deze groep kan al wel veel overlast veroorzaken voor de maatschappij en
voor veel extra kosten zorgen.
Het derde model, het administratieve model, wordt, als problematische schulden als
uitgangspunt worden genomen, voornamelijk gebruikt in het kader van de
Faillissementswet. Een officiële registratie van alle schulden in Nederland bestaat
op dit moment (nog) niet, in het traject voorafgaand aan de wettelijke trajecten. Wel
is er een schuldenregistratie van het CKI. Daarin worden alleen leningen
geregistreerd. Ook is eind 2014 een beslagregister in gebruik genomen. Hierin
worden alle beslagen geregistreerd die zijn gelegd. Ook dit register geeft geen
volledig beeld van de schuldenproblematiek.
Het derde model sluit het eerste model niet uit. Deze twee bestaan naast elkaar. Het
administreren van de schulden maakt het objectief kwantificeren van een
problematische schuld alleen maar makkelijker. Het eerste model is wel een stuk
breder; het neemt niet alleen de schuld mee, maar beziet ook de mogelijkheden van
de schuldenaar om aan zijn verplichtingen te gaan voldoen.
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Binnen het huidige werkveld van de schuldhulpverlening wordt dus het (eerste)
objectief kwantitatieve model gebruikt. In aansluiting op het werkveld en de gekozen
definitie van problematische schulden in deze dissertatie, beschouw ik de
schuldsituatie ook vanuit het objectief kwantitatieve model. Echter ik leg de
aandacht op de vraag of er aflossing plaatsvindt. Dit in plaats van de focus te leggen
op de onmogelijkheid van aflossen. Immers personen met voldoende bezittingen die
weigeren deze in te zetten om de achterstanden in te lopen, zorgen ook voor
maatschappelijke kosten en problemen. Model 3 sluit daar het meest op aan; echter
in Nederland zijn te weinig administratieve data beschikbaar om dit te kunnen
afleiden. Toch zit in model 3 wel de kern van de schuldenproblematiek die in deze
dissertatie centraal staat. Er is sprake van schuldsituatie ind ien schulden niet
worden afgelost.
2.3.2
De ernst van de schuldsituatie
Je bent gezond als je lichaam geen afwijkingen van het normale vertoont. Je kunt al
wel ziek zijn, maar het zelf nog niet doorhebben. Denk bijvoorbeeld aan de
voorbeelden waarbij personen al jaren met een tumor rondlopen, maar daar nog
geen last van hadden. Je kunt ook een klein beetje ziek zijn ; er zijn gradaties in. Een
griep is vervelend, maar in elk geval in Nederland ben je dan niet ernstig ziek. Er
zijn dus gradaties in de mate van ziek zijn aan te geven, Als je financieel gezond
kunt zijn, kun je ook ongezond zijn. Met de huidige definitie ben je met een kleine
achterstand al niet meer financieel gezond. Dat is op zich niet altijd even erg, om
weer een parallel te trekken met de medische wereld, een verkoudheid maakt je
tijdelijk niet gezond, maar is snel weer opgelost. Zo is het ook met financiën : soms is
iemand tijdelijk niet in staat om aan zijn verplichtingen te voldoen , maar met een
betalingsregeling of met de nalatenschap die volgende maand wordt uitgekeerd is er
niets meer aan de hand. Dit onderscheid is belangrijk. Maar een klein deel van de
personen komt in de problematische schulden terecht; de meeste personen hebben
gedurende hun leven wel eens een achterstand, m aar zij redden zich verder wel.
Van de personen in de problematische schulden zoekt maar een klein deel hulp
(zoals genoemd in paragraaf 1.2.1). Bij de schuldhulpverlening komt maar een klein
deel van de personen terecht die financiële problemen hebben; de rest redt het wel.
Een eerste criterium om te analyseren hoe erg iemand eraan toe is, is de
schuldsituatie op dat moment.
De schuldsituatie is op twee manieren te analyseren. Uitgangspunt kan zijn de
achterstand in betalingen, dus de openstaande rekeningen in kaart brengen; deze
wijze wordt besproken in paragraaf 2.3.2.1. Een tweede manier is om acties die het
gevolg zijn van de openstaande rekening te ondernemen, zie paragraaf 2.3.2.2. Op
het moment dat er een actie wordt ondernomen door de innende parti j, worden er
ook kosten gemaakt en dus wordt het individuele probleem uit de privésfeer
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gehaald. Deze twee indelingen zijn niet los van elkaar te zien ; je moet achterstanden
hebben alvorens er gevolgen optreden. De gevolgen zeggen met name iets over de
ernst van de achterstand.
2.3.2.1

Openstaande rekeningen

In het onderzoek van Van Ommeren e.a. (2009) dat is aangehaald in paragraaf 2.2,
wordt een inschatting gemaakt van de kans dat er een problematische schuldsituatie
ontstaat op basis van openstaande rekeningen en de huidige schuldenlast. Om hun
groepen in te delen gebruiken Van Ommeren e.a. de volgende indicatoren:
“Een huishouden loopt in het onderzoek risico op problematische schulden als er
tijdens of in de twaalf maanden voorafgaand aan het telefonische inter view sprake is
van tenminste één van de volgende indicatoren:
1. meer dan drie soorten achterstallige rekeningen hebben vanwege financiële
redenen, en/of,
2. een of meer achterstallige rekeningen hebben vanwege financiële redenen in
de categorieën hypotheek, huur, elektriciteit, gas of water,
ziektekostenverzekering, bij de afbetaling van leningen en
afbetalingsregelingen, en/of,
3. de (totale) omvang van de achterstallige rekening(en) bedraagt meer dan
500 euro en/of,
4. minstens één keer per maand of meestal rood staan voor meer dan 500 euro
en/of,
5. een creditcardschuld hebben van meer dan 500 euro.” (Van Ommeren e.a.
2009).
Dat deze indicatoren een goed beeld geven van de kans op problematische
schulden blijkt uit onderzoek van Jungmann en Anderson (2011). Zij hebb en
onderzocht welk schuldenpakket aanwezig is en hoe de ‘schuldencarrière’ (de
volgorde waarin de schulden zijn ontstaan) verloopt van schuldenaren die een
beroep doen op schuldhulpverlening. Hierbij is onderzocht welke schulden er
voorkomen bij problematische schuldenaren: het blijkt dat zowel de huur als de
energiekosten in de top tien staan. De zorgverzekering staat zelfs nummer één op
de lijst van de meest voorkomende schulden. Ook laat het onderzoek zien dat deze
schulden vaak het begin vormen van de problematische schulden. Met name
roodstand en kopen op afbetaling komen volgens de bevindingen in dit onderzoek
vroeg in de ‘schuldencarrière’ voor.
2.3.2.2

Acties als gevolg van de achterstand

Op het moment dat een persoon in gebreke blijft, ontstaat een keten van reacties.
De eerste actie is een betalingsherinnering. Als na één of enkele herinneringen de
debiteur nog niet betaalt, worden de gevolgen groter. Het inschakelen van een
incassobureau of uiteindelijk een deurwaarder leidt tot een verhoging van het totale
58

bedrag dat de debiteur verschuldigd is. Als de debiteur in gebreke blijft , kan de
schuldeiser via de rechter loonbeslag laten leggen, of beslag op de goederen van
een persoon. Als er sprake is van loonbeslag gaat een deel van het salaris of de
uitkering direct naar de schuldeiser, waardoor de debiteur minder geld overhoudt.
Dit kan weer tot nieuwe problemen leiden, omdat er dan andere lopende betalingen
niet gedaan kunnen worden. Een stapeling van verschillende beslagen en verkeerd
berekende loonbeslagen waardoor de schuldenaar te weinig geld heeft om te leven ,
komen helaas regelmatig voor (Jungmann, Moerman, Schruer & Van den Berg,
2012).
Enkele organisaties hebben specifieke maatregelen die zij kunnen inzetten bij
wanbetaling. Zo kan de Belastingdienst een overheidsvordering

14

opleggen en

verrekenen met bijvoorbeeld de toeslagen. Energieleveranciers kunnen de klanten
bij wanbetaling afsluiten, een woningcorporatie kan een huurder uit hu is zetten en bij
achterstanden in de betaling van de hypotheek kan de bank overgaan tot openbare
verkoop. Voor de zorgverzekeringen is er nog een ander traject. Bij zes maanden
achterstand wordt een wanbetaler overgedragen aan het Zorginstituut Nederland
(ZiN (voorheen (CVZ)); dit instituut houdt dan de premie voor de zorgverzekering
direct van het salaris of de uitkering in en heft daarnaast een bestuursrechtelijke
premie (een boete van dertig procent per maand) (Zorginstituut Nederland, 2014). In
tabel 2.1 zijn de gevolgen van een aantal veel voorkomende typen
betalingsachterstanden opgenomen. De tabel is niet limitatief.
Tabel 2.1: Gevolgen van betalingsachterstanden
Type schuld

Gevolg

Alle achterstanden
Alle achterstanden

Betalingsherinnering of aanmaning
Inschakelen
incassobureau/deurwaarder
Loonbeslag
Beslag op de inboedel
Bankbeslag
Overheidsvordering
(vereenvoudigd bankbeslag)
Inhouding toeslagen
Afsluiten van energie of water
Zorginstituut Nederland (ZiN)
Ontruiming
Openbare executoriale verkoop
Vervangende hechtenis

Alle achterstanden
Alle achterstanden
Alle schuldeisers
Rijksbelastingen, gemeentelijke belastingen en
waterschapslasten
Achterstand op Rijkstoeslag
Achterstand bij energiebedrijf of waterleverancier
Achterstand van 6 maanden bij zorgverzekeraar
Huurschuld
Hypotheekschulden
CJIB-boetes

14

Met een overheidsvordering mag de overheid, onder bepaalde voorwaarden, zonder
toestemming vorderingen van de bankrekening afschrijven.
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In deze dissertatie wordt niet de hoogte van de schuldsituatie als uitgangspunt
genomen, maar juist de gevolgen van deze schulden. We onderscheiden drie
categorieën:


geen financiële problemen: dit is het geval wanneer er geen rekeningen zijn
waarvoor de schuldeiser of de maatschappij kosten heeft gemaakt. Een
openstaande rekening is dan ook niet meegenomen; pas als er een
aanmaning wordt verstuurd, levert dit kosten op voor de schuldeiser;



huishoudens met lichte financiële achterstanden: er zijn al wel kosten
gemaakt, maar deze zijn nog relatief laag. De schuldeiser heeft al wel acties
ondernomen om zijn geld te krijgen, maar er zijn nog geen kosten voor de
maatschappij. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:
• een enkele keer de huur/hypotheek meer dan tien dagen te laat
betaald;



•
•

achterstanden op de energierekening;
aanmaningen ontvangen;

•
•

afbetalingsregelingen;
brieven van incassobureau of deurwaarder ontvangen;

huishoudens met ernstige financiële achterstanden: de schuldeiser heeft
hoge kosten gemaakt en vaak zijn er ook kosten voor de maatschappij. Dat
is bijvoorbeeld het geval bij:
• regelmatig de huur/hypotheek te laat betalen;
• energie afgesloten door te laat betalen;
•

loonbeslag gelegd op salaris of uitkering;

•

aangemeld bij ZiN (voormalig CVZ).

2.4 Weten welke weg te volgen
Naast de noodzaak tot het vaststellen van de schuldsituatie om de ernst van de
problematiek te weten, moet ook worden vastgesteld welk gedrag de schuldenaar
vertoont en of dat gedrag goed of slecht is. Dat klinkt eenvoudig, maar is het vaak
niet. Alleen het vaststellen van het gezonde gedrag is al een opgave en je daaraan
houden is nog lastiger. Het is een onduidelijk, moeilijk begaanbaar pad.
Van der Lucht en Polder (2010) wijzen drie redenen aan waarom het lastig is je zo te
gedragen dat je fysieke gezondheid er het meeste baat bij heeft. Deze drie redenen
zijn ook van toepassing op financieel gezond gedrag.
De eerste reden die zij noemen is dat het volgens hen niet altijd duidelijk is wat
gezond leven is. Als illustratie noemen zij alcoholgebruik. Het advies is wees matig
met alcohol. Af en toe een glaasje is positief voor je gezondheid ; het verlaagt de
kans op hartziekten. Aan de andere kant verhoogt alcohol ook met name de kans op
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aandoeningen aan de lever en bij vrouwen op borstkanker. Het is dus onduidelijk
wat nu het beste voor je is (Van der Lucht & Polder, 2010). Dat is vergelijkbaar met
financieel gedrag, het afsluiten van een verzekering voor een mobiele telefoon
bijvoorbeeld. Het lijkt een goed idee, maar het is relatief duur en de kans dat je de
verzekering nodig hebt is relatief klein. Voor mensen die niet veel te besteden
hebben, is het wellicht slimmer om het budget van die verzekering ergens anders
aan te besteden, maar als er dan wat gebeurt met je telefoon, dan kun je die wellicht
niet direct vervangen.
Als tweede onderscheiden Van der Lucht en Polder (2010) persoonskenmerken die
gezond leven moeilijk maken. Zo is verslavingsgevoeligheid , die overigens vaak ook
met hoge extra kosten gepaard gaat, genetisch bepaald. Onderzoek naar compulsief
koopgedrag heeft aangetoond dat dit samenhangt met laag zelfvertrouwen (Hanley
& Wilhelm, 1992).
En als derde reden noemen Van der Lucht en Polder de omgeving. Gedrag is
volgens hen sterk ingebed in de omgeving. Omgeving is een breed begrip ;
daaronder wordt niet alleen de fysieke omgeving verstaan, maar ook de sociale,
culturele, economische en de politieke omgeving. Van Lenthe, Kunst en Brug (2010)
concluderen dat met name de fysieke omgeving en de sociale omgeving van invloed
zijn op gezondheid. Als voorbeeld van de invloed van de fysieke omgeving op
gezondheid noemen zij blootstelling aan asbest. Personen die hieraan zijn
blootgesteld, hebben in de jaren na de blootstelling een grotere kans op
longvlieskanker (Burdorf, Dahhan & Swuste, 2004). Bij de sociale omgeving is de
hoeveelheid sociale steun die personen ontvangen van invloed op hun fysieke
gezondheid (Berkman & Kawachi, 2000 aangehaald in Brug, Van Assema &
Lechner, 2010). Personen die meer sociale steun ontvangen, hebben over het
algemeen een betere gezondheid (Penninx, Van Tilburg, Kriegsman, Deeg, Boeke &
Van Eijk, 1997).

2.5 Aanverwante concepten financieel gezond
Het is dus onduidelijk welk gedrag gezond financieel gedrag is. Om daar meer zicht
op te krijgen volgen in deze paragraaf de studies die zijn gedaan naar aanverwante
concepten. We gaan vooral in op de vraag welke definitie wordt gehanteerd en
welke factoren de auteurs van belang achten om bepaald gedrag überhaupt te
kunnen vertonen. In paragraaf 2.6 ga ik in op het onderliggende gedrag. In
paragraaf 2.5.1. wordt besproken in hoeverre de concepten overeenkomst en
verschil vertonen met ‘financieel gezond’. Achtereenvolgens worden de begrippen
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en concepten besproken van ‘financiële geletterdheid’ (paragraaf 2. 5.2), ‘financiële
zelfredzaamheid’ (paragraaf 2.5.3), ‘financieel inzicht’ (paragraaf 2.5.4) en
‘financiële bekwaamheid’ (paragraaf 2.5.5). In paragraaf 2.5.6 worden de factoren
opgesomd die van invloed zijn bij deze concepten.
2.5.1

Een afwijkende focus

Aan de bovenstaande begrippen is een aantal studies gewijd. Uitgangspunten van
alle studies is een variant op de vraag ‘hoe kunnen we burgers ondersteunen om
beter om te gaan met hun geld en waarop moeten we dan sturen?’ De auteurs
hebben onderzocht welk gedrag zij vinden dat mensen zouden moeten vertonen om
goed met geld om te gaan. De vagere omschrijving ‘goed omgaan me t geld’ is
bewust gekozen, omdat er in de onderzoeken nergens een directe relatie met
schulden wordt gelegd en het vaak breder is ingezet dan alleen het voorkomen van
schulden. Als voorbeeld de organisatie ‘Wijzer in geldzaken’; zij richten zich op het
vergroten van financieel inzicht van Nederlanders. Zij geven daarbij niet alleen
informatie ter voorkoming van schulden, maar maken mensen ook bewuster van hun
pensioenvooruitzichten. Zij focussen daarbij op alle Nederlanders; ook al s het
pensioen goed is geregeld, moet je weten hoe het geregeld is. Dit is een van de
speerpunten van hun beleid (Wijzer in geldzaken, 2012). Alleen bij de definitie van
het begrip ‘financiële zelfredzaamheid’ wordt indirect over schulden gesproken, door
aan te geven dat de financiën in balans zouden moeten zijn (Nibud, 2012). Eind
2013 heeft ‘Wijzer in geldzaken’ haar focus verlegd van ‘financieel inzicht’ naar
‘verantwoord financieel gedrag’ wat zij gelijk trekken aan ‘financiële geletterdheid’
(Wijzer in geldzaken, 2013, p. 5). De definitie die zij gebruiken is gelijk aan de
definitie van ‘financiële zelfredzaamheid’ (Wijzer in geldzaken, 2013, p. 4). Het
rapport waarin de overstap naar het nieuwe begrip wordt beschreven, geeft niet
weer hoe en waarom is gekozen voor deze verandering. Ook het model erachter
wordt niet verder toegelicht. Het model lijkt veel op een deel van het oude model dat
‘Wijzer in geldzaken’ de afgelopen jaren heeft gehanteerd. Er is in dit proefschrift
daarom gekozen om de nieuwe zienswijze van ‘Wijzer in geldzaken’ toe te lichten bij
‘financieel inzicht’ en niet apart te documenteren.
Er bestaat een groot verschil tussen de definities van de begrippen en de modellen
die bij de begrippen zijn gemaakt. Omdat juist in de uitwerking van de modellen de
factoren beter naar voren komen, zijn deze ook weergegeven. Dat geeft een beter
en completer beeld van de constructen achter de begrippen. Alle definities gaan
ervan uit dat als je beschikt over de factoren beschreven in de definitie, je
automatisch het juiste gedrag zou gaan vertonen. Van die laatste stap is bekend dat
dit niet perse hoeft; er zijn verschillende belemmeringen die voorkomen dat
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personen met de juiste kennis en vaardigheden, het gewenste gedrag gaan
vertonen. Hier kom ik in het volgende hoofdstuk op terug.
2.5.2

Financiële geletterdheid

Het begrip ‘financiële geletterdheid’ gaat eigenlijk alleen over de kennis die
personen zouden moeten bezitten. In veel internationale literatuur en onderzoek
wordt van dit begrip gebruik gemaakt (voor een overzicht, zie Hung e.a., 2009). Het
Engelse begrip is ‘financial literacy’; in Australië gebruikt onder andere de Australia
and New Zealand Banking Group (ANZ) dit begrip. Zij hanteren de volgende
definitie:
“Financial literacy is the ability to make informed judgements and to take effective
decisions regarding the use and management of money” (ANZ, 2008).
Hung e.a. (2009) hebben een literatuurstudie gedaan naar het begrip en komen tot
de conclusie dat er veel verschillende definities van ‘financial literacy’ in omloop zijn.
Zij pakken deze samen en komen tot een overkoepelende definitie:
“Financial Literacy: knowledge of basic economics and financial concepts, as well as
the ability to use that knowledge and other financial skills to manag e financial
resources effectively for a life-time financial well-being.”
Om de onderlinge verhouding tussen de verschillende onderdelen van ‘financial
literacy’ weer te geven, hebben Hung e.a. (2009, p. 12) een conceptueel model
gemaakt.
Figuur 2.1: Schematische weergave model financiële geletterdheid van Hung e.a. (2009)

Bron: overgenomen van Defining and Measuring Financial Literacy (Hung e.a., 2009, p. 12).
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Financiële geletterdheid gaat voornamelijk in op de kennis, de ervaren kennis en de
vaardigheden van mensen.
Het ANZ (2008) heeft een ‘Adult Financial Literacy Framework’ opgesteld. Opvallend
daarbij is dat zij wel houding noemen, specifiek de houding ten opzichte van het
uitgeven van geld en sparen, maar dat in de uitwerking daarvan weer kennis is
meegenomen als bepalende factor. Wel stellen ze specifiek ‘awareness’ voor onder
andere financiële risico’s centraal.
Hoewel soms ‘financial literacy’ heel breed wordt gezien, betreft het meestal alleen
de kenniscomponent. Het gaat dan wel om het begrijpen van de materie. Lusardi is
één van de meest bekende onderzoekers als het gaat om financial literacy. Zij heeft
het Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) opgericht. Dit instituut richt
zich op het doen van baanbrekend onderzoek gericht op ‘financial literacy’ (GFLEC,
2014). Lusardi en Mitchell (2013, p. 2) formuleren ‘financial literacy’ als volgt:
“Specifically we focus on financial literacy, by which we mean peoples’ ability to
process economic information and make informed decisions about financial
planning, wealth accumulation, pensions, and debt.”
Lusardi en Mitchell (2011) stellen dat er drie economische concepten zijn die je in
elk geval zou moeten begrijpen, te weten: samengestelde interest, inflatie en
risicospreiding.
Lusardi en Tufano (2009, p. 1), benoemen ‘debt literacy’ als belangrijke component
van ’financial literacy’. Onder ‘debt literacy’ verstaan zij het volgende:
“Debt literacy refers to the ability to make simple decisions regarding debt contracts,
applying basic knowledge about interest compounding to everyday financial
choices.” (Lusardi & Tufano, 2009, p. 1).
Ook hier gaat het dus om kennis van financiële producten.
2.5.3

Financiële zelfredzaamheid

‘Financieel zelfredzaam’ zegt iets over de competenties die je nodig hebt om
financiële gezond te kunnen zijn. Hierbij gaat het om kennis, vaardigheden en het
gedrag dat een persoon zou moeten vertonen.
De definitie van het begrip ‘financiële zelfredzaamheid’ is afkomstig van het Nibud:
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“Iemand is financieel zelfredzaam wanneer hij weloverwogen keuzes maakt zodanig
dat zijn financiën in balans zijn, zowel op de korte als op de lange termijn. ” (Nibud,
2012, p. 7)
Wat ‘weloverwogen keuzes’ zijn staat beschreven in de competenties die het Nibud
heeft opgesteld. Het gedrag is in dit verband te omschrijven als 'goed omgaan met
geld'. Wanneer iemand dat gedrag vertoont, mag hij zich 'financieel zelfredzaam'
noemen (Nibud, 2008). Het Nibud geeft zelf geen model weer. Figuur 2.2 is een
eigen uitwerking hoe het model eruit zou kunnen zien op basis van de theorie
beschreven in het boek ‘Geld en gedrag’ (Nibud, 2008).
Figuur 2.2: Schematische weergave model financiële zelfredzaamheid eigen uitwerking

Bron: eigen uitwerking T.M. van theorie Geld en gedrag (Nibud, 2008).

De definitie van financiële zelfredzaamheid bevat in zichzelf geen factoren die leiden
tot het kunnen maken van weloverwogen keuzes, maar geeft de toestand weer die
bereikt moet worden. Voor meer inzicht in welke factoren een rol spelen, zijn de
competenties van belang waarover een persoon moet beschikken om de
weloverwogen keuzes te kunnen maken. Bij de competenties gaat het om de
volgende elementen die voor het Nibud van belang worden geacht:


kennis;



vaardigheden;



persoonlijke eigenschappen waarover iemand moet beschikken om bepaald
gedrag te kunnen vertonen (Nibud, 2012).

Achter het concept ‘financiële zelfredzaamheid’ zitten dus competenties. Het N ibud
spreekt in dit geval over het feit dat iemand competent moet zijn en de competenties
moet beheersen. Competentie is echter geen eenduidig begrip. Er zijn meerdere
artikelen over verschenen hoe het begrip competentie kan worden gedefinieerd en
waarmee dan rekening moet worden gehouden (Delamare le Deist & Winterton,
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2005; Stoof, Martens, Van Merrienboer & Bastiaens 2002). Het Nibud spreekt over
competenties, waarbij het instituut centraal stelt dat consumenten moeten kunnen
werken aan de competenties en dat zij deze grotendeels zouden kunnen aanleren.
Of iemand competent is, hangt af van verschillende factoren.
Een competentie kan worden aangeduid als iets wat iemand goed kan, een talent
van iemand waardoor hij in staat is zijn werk goed te verrichten. Lahti (1999) vat dit
samen als een set van kennis, vaardigheden, eigenschappen en attitudes in relatie
tot of noodzakelijk voor een goede prestatie.
Bij de vraag of iemand financieel zelfredzaam is, spelen deze factoren dus een grote
rol. Daarnaast is er nog een kanttekening die het Nibud maakt die in dit kader van
belang is. De Nibud-competenties zijn van toepassing op alle volwassen inwoners
van Nederland. Het doel is dat iedereen in principe beschikt over de vaardigheden
die in de competenties worden beschreven. Echter, er zijn groepen in de
samenleving waarvan moeilijk of niet kan worden verwacht dat zij over de
vaardigheden beschikken. Zij zouden dus nooit financieel zelfredzaam kunnen zijn.
Het Nibud gaat ervan uit dat de consument ook zelfredzaam is als hij weet wat zijn
eigen tekortkomingen zijn en op tijd hulp inschakelt. Je hoeft dus niet alles zelf te
kunnen (Nibud, 2012).
2.5.4

Financieel inzicht

Het andere begrip dat in Nederland veel wordt gebruikt is ´financieel i nzicht´. Dit
begrip hanteert ‘Wijzer in geldzaken’, om te kunnen vaststellen hoe goed of hoe
slecht de Nederlandse bevolking er op financieel gebied voor staat (De Gier,
Verschoor, Frijns & Lehnert, 2007; Antonides, De Groot & Van Raaij, 2008). Het
begrip is als volgt door ‘Wijzer in geldzaken’ gedefinieerd:
15

“Mensen met financieel inzicht zijn in staat om hun financiële zaken te regelen. Zij
hebben kennis op het gebied van lenen, sparen en plannen, weten hoe ze in het
dagelijkse leven met geld om moeten gaan en kunnen hun zaken op een
verantwoorde manier beheren. Een persoon met financieel inzicht zal een gedr ag
vertonen dat overeenkomt met het handelen op basis van kennis en ervaring. Verder
weet een persoon met financieel inzicht welk risico hij neemt bij bepaalde financiële
beslissingen. Dit komt overeen met het objectief meetbaar risico.” ( De Gier e.a.,
2007).
‘Wijzer in geldzaken’ heeft eigen schematische modellen gemaakt. Meervoud, want
in het proces van definiëring is het model sterk vereenvoudigd. Echter voor mijn
15

Met mensen wordt mijns inziens de Nederlandse bevolking bedoeld, aangezien dit het
werkveld van 'Wijzer in geldzaken' is.
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proefschrift zijn de factoren, genoemd in het eerste model, ook van belang.
Vanwege deze toegevoegde waarde is ook het eerste model hieronder
weergegeven.
Figuur 2.3: Eerste model vooronderzoek financieel inzicht

Bron: overgenomen van Verslag vooronderzoek financieel inzicht en ontwikkeling vragenlijst
(De Gier e.a., 2007, p. 38).
Figuur 2.4: Tweede model samenhang tussen financieel inzicht, sociodemografische
kenmerken en financieel gedrag

Bron: overgenomen van Resultaten. Financieel inzicht van Nederlanders (Antonides e.a.,
2008, p. 12).
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In het tweede model is een aantal factoren uitgesloten die wel degelijk van belang
zijn. In de tekstuele uitleg worden de factoren nog wel benoemd en deze zijn ook
opgenomen in de vragenlijst die moet vaststellen of iemand financieel inzicht heeft .
Het gaat om de volgende factoren (Antonides e.a., 2008, p. 12):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

persoonlijke kenmerken;
huishoudkenmerken;
zelfinschatting van de eigen situatie (percepties);
financiële motivaties;
financiële kennis;
financieel gedrag;
financiële producten.

Motivatie wordt in het eerste rapport verder omschreven; in het rapport wordt de
volgende definitie gebruikt: “Financiële motivatie is de wil die een individu heeft om
kennis en vaardigheden op te nemen over financiële producten en over verantwoord
financieel handelen.” (De Gier e.a., 2007).
Dit is een nauwe definitie, want het gaat niet over de wil overeenkomstig te handel en
met de kennis en vaardigheden die je hebt; het beschrijft de wil om de benodigde
kennis en vaardigheden aan te leren. Echter ook de wil om uit te voeren speelt een
rol bij het financieel gezond zijn, maar dus niet bij financieel inzicht hebben .
Het model haalt een aantal belangrijke factoren naar voren ; alleen de beschikbare
vaardigheden en kennis in beschouwing nemen is onvoldoende om het gedrag te
verklaren. Van Geuns e.a. (2011) concluderen dat, voor de kans van slagen van een
schuldhulpverleningstraject, twee componenten belangrijk zijn : motivatie en kunnen.
Bij een schuldhulpverleningstraject worden vergelijkbare acties verwacht van
personen als van personen die zelfstandig hun financiën regelen. Bovendien blijkt
ook uit de (gedrags)wetenschap dat alleen het kunnen en weten onvoldoende is
(Van Geuns e.a., 2011; Brug e.a., 2010; Dixon, 2006; Sen, 1977).
Verantwoord financieel gedrag volgens ‘Wijzer in geldzaken’
In de laatste publieksmonitor van ‘Wijzer in geldzaken’, verschenen november 2013,
stapt ‘Wijzer in geldzaken’ af van het begrip ‘financieel inzicht’. Zij hanteert daar
‘verantwoord financieel gedrag’ wat op dezelfde manier wordt gedefinieerd als
‘financieel zelfredzaam’ volgens het Nibud (Wijzer in geldzaken, 2013, p. 4; Nibud,
2012, p. 7). Het model achter ‘verantwoord financieel gedrag’ is samengesteld op
16
basis van literatuur en eerdere onderzoeken. Het model bevat vijf factoren (Wijzer
in geldzaken, 2013, p. 4):
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Welke onderzoeken dit betreft wordt niet gespecifieerd.



financiële kennis en begrip;



betrokkenheid, hetgeen bestaat uit de volgende factoren:
• interesse in de eigen financiële situatie
• probleembesef als er problemen zijn
• de wens om je situatie zo nodig te verbeteren;



verantwoordelijkheid;



basiswaarden, waarbij ‘Wijzer in geldzaken’ de volgende voorbeelden geeft:
opvattingen over risico’s nemen, sober of luxueus willen leven, open staan
voor verandering of juist vasthouden aan gewoonten;



normen en gevoeligheid voor die normen in de sociale omgeving.

Deze factoren overlappen deels met de vorige modellen, maar bevatten ook nieuwe
factoren, zoals de basiswaarden.
2.5.5

Financiële bekwaamheid

Ook als je wel de motivatie hebt en over de vaardigheden en ke nnis beschikt, zal dat
niet altijd leiden tot financiële gezondheid. Je kunt ook door omstandigheden in de
problemen komen; dan ben je feitelijk wel in staat om de juiste beslissingen te
nemen, en die zijn misschien ook wel genomen, maar het resultaat is dan toch
financiële ongezondheid. Dit element is onderbelicht in de voorgaande definities. Uit
onderzoek van de FSA (Taylor, 2009) blijkt dat ‘life-events’ twintig procent van de
variantie van de mate van financiële bekwaamheid verklaren. Ook uit andere
publicaties blijkt dat omstandigheden belangrijk zijn, maar niet los kunnen worden
gezien van de persoon en zijn competenties (Madern & Van der Schors, 2012;
Nibud, 2009a; Dawson, 2008; Antonides e.a., 2008). Bij financiële bekwaamheid
wordt hier wel expliciet aandacht aan besteed.
Het laatste begrip ‘financial capability’ vertaald als ‘financiële bekwaamheid’, houdt
dus wel rekening met de omstandigheden. Er zijn veel verschillende definities in
omloop. Bij de meest gebruikte definities worden omstandigheden niet
meegenomen, maar motivatie wel.
Het begrip ‘financial capability’ is voor het eerst gebruikt en uitgewerkt door
wetenschappers en professionals in het Verenigd Koninkrijk (Child and Youth
Finance International (CYFI), 2012). Ook de Engelse overheid gebruikt dit begrip
inmiddels. Zij hanteren de volgende definitie:
“Financial capability is a broad concept, encompassing people’s knowledge and
skills to understand their own financial circumstances, along with the motivat ion to
take action. Financially capable consumers plan ahead, find and use information,
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know when to seek advice and can understand and act on this advice, leading to
greater participation in the financial services market. ” (HM Treasury, 2007).
In het rapport ‘Measuring financial capability: an exploratory study’ is een
schematische weergave van het model van het begrip ‘financial capability’
uitgewerkt (FSA, 2005). Dit is een afgeleide van het ‘Adult financial capability
framework’ dat is ontwikkeld door de FSA en de Basic Skills Agency (BSA) (BSA,
2004). Zij benoemen drie elementen die de ‘financial capability’ beïnvloeden:


kennis en begrijpen;



vaardigheden;



vertrouwen en houding.

Deze factoren worden op hun beurt weer beïnvloed door de ervaringen van het
individu, zijn omstandigheden en zijn persoonlijkheid, zie figuur 2.5.
Figuur 2.5: Model ‘financial capability’

Bron: overgenomen van Measuring financial capability: an exploratory study
(FSA, 2005, p. 2).

‘Financial capability’ is een onderdeel van de ‘capability approach’, waarbij externe
omstandigheden een rol spelen. Het is een bredere manier om te analyseren welke
factoren tot ‘financiële bekwaamheid’ leiden. Deze manier sluit aan bij mijn visie op
‘financiële gezondheid’, namelijk dat gedrag en omstandigheden samen bepalen of
en hoe financieel gezond een persoon is. ‘Financial capability’ beantwoordt twee
vragen. Niet alleen wordt de vraag meegenomen: welk gedrag leidt tot financiële
gezondheid? Daarnaast beschouwt de ‘capabilities approach’ ook de vraag: welke
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externe factoren zijn er die ervoor zorgen dat gedrag niet wordt vertoond? Deze
externe factoren zijn mijns inziens essentieel. In het volgende hoofdstuk worden de
theorieën omtrent gedrag besproken en van daaruit geanalyseerd welke factoren
dan nog meer een rol spelen. In de definitie zitten meer factoren die niet direct in het
model naar voren komen. Zo worden ook situationele factoren, sociaal demografische kenmerken en motivatie genoemd.
2.5.6

De optelsom

Uit de vier begrippen in deze paragraaf is een aantal factoren te verkrijgen dat een
rol speelt bij de weg naar financieel gezond gedrag. In het volgende hoofdstuk
worden verschillende gedragstheorieën beschouwd en wat de verhouding is met
deze factoren. Daarom een overzicht van de factoren die er volgens de begrippen
gezamenlijk toe leiden dat iemand het juiste gedrag gaat vertonen:


kennis en begrijpen;



vaardigheden;



situationele factoren;



persoonlijkheid;



sociaal-demografische kenmerken;



zelfvertrouwen;



motivatie;



houding;



financieel bewustzijn;



zelfinschatting van de eigen situatie (percepties);



psychologische factoren.

Kennis, vaardigheden en motivatie die vaak in de schuldpreventie centraal staan,
spelen dus een belangrijke rol, maar zijn zeker niet de enige factoren die van belang
zijn. Doel van al deze studies is om te bepalen welk gedrag bij de consument moet
worden gestimuleerd om goed met geld te kunnen omgaan en aan de andere kant
op welke wijze hij met geld zou moeten omgaan. Welke manier van omgaan met
geld de juiste is, komt dus voort uit deze factoren. Welk gedrag financieel gezond
gedrag is, wordt in de volgende paragraaf toegelicht.

2.6 Welk gedrag is gezond gedrag?
We hebben nu voornamelijk de abstracte begrippen in beschouwing genomen die
een rol spelen bij het al dan niet financieel gezond zijn. Daaruit komt naar voren dat
onder andere vaardigheden, kennis en begrijpen, motivatie en zelfvertrouwen een
rol spelen. De vraag die dan overblijft, is welke vaardigheden en kennis het dan
betreft, en als het om zelfvertrouwen of motivatie gaat: waarin zou je dan
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zelfvertrouwen moeten hebben of waarvoor moet je gemotiv eerd zijn? In het vorige
hoofdstuk is een definitie gegeven van financieel gezond gedrag. Daarin staat dat
het gedrag betreft dat voorkomt dat er achterstanden in betalingen ontstaan, nu en
in de toekomst. Hierin komt niet naar voren welke specifieke gedra gingen dat dan
zijn. Om te kunnen onderzoeken welke oorzaken ten grondslag liggen aan
schuldenproblematiek, moeten we weten wat personen verwacht worden te doen of
juist te laten om financieel gezond te kunnen leven. Zoals in de vorige paragraaf is
aangehaald, zijn er diverse onderzoeken geweest naar goed omgaan met geld,
waarvan ik veronderstel dat dit ten grondslag ligt aan financieel gezond gedrag. In
deze paragraaf besteed ik aandacht aan de basis van de richtlijnen voor gezond
financieel gedrag. In dit hoofdstuk staan de gedragingen centraal die voortvloeien uit
onderzoek naar de vier begrippen uit paragraaf 2.5. Deze gedragingen uit de andere
concepten vormen de basis van waaruit de analyse start naar welke gedragingen
aansluiten bij financieel gezond gedrag. De bespreking in deze paragraaf dient als
input om met name te weten te komen welke financiële gedragingen op dit moment
belangrijk en noodzakelijk worden geacht om vervolgens in hoofdstuk 3 de
verbinding met de theorie te kunnen maken. In paragraaf 2.6.1. wordt eerst
besproken welke gedragingen in elk geval als financieel ongezond worden gezien.
Hiervoor neem ik de indelingen in schulden in beschouwing. In paragraaf 2. 6.2 wordt
de basis gelegd voor de richtlijnen voor financieel gezond gedrag. Para graaf 2.6.3
gaat in op de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om dat gedrag te kunnen
vertonen.
2.6.1

Het financieel ongezonde gedrag

Naast beschrijvingen van wat gezond gedrag is, kan ook veel worden geleerd van
de indeling van problematische schuldenaren. Binnen de groep problematische
schuldenaren wordt onderscheid gemaakt op basis van de oorzaak van de
problemen. Daarin is terug te zien dat gedrag een grote rol speelt.
Er zijn twee in Nederland veelgebruikte indelingen om de oorzaken van financiële
problemen te categoriseren: de indeling van De Greef (1992) en die van de
Commissie-Boorsma (1994). De Greef stelt dat er twee huishoudkenmerken zijn die
bepalend zijn voor het ontstaan van schulden, namelijk de kredietbehoefte en het
beschikbare huishoudbudget. Door deze twee kenmerken te combineren ko mt De
Greef tot vier soorten van problematische schuldsituaties:
1. Bij overlevingsschulden is er sprake van te weinig inkomsten in verhouding
tot de vaste lasten. Dit type schulden komt relatief vaak voor bij sociale
minima.
2. Van overbestedingsschulden is sprake als er wel voldoende inkomsten zijn,
maar er wordt naar verhouding te veel uitgegeven aan consumptiegoederen.
Bij de beschouwing van deze categorie geeft De Greef aan dat het niet
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alleen draait om huishoudens die een gebrekkig financieel beheer voere n,
maar dat er ook te gemakkelijk toegang is tot kredietfaciliteiten .
3. De derde groep vormen de personen met aanpassingsschulden.
Aanpassingsschulden ontstaan als er een verandering is opgetreden in de
levensomstandigheden binnen een huishouden, waarbij sprake is van
inkomensterugval of vermeerdering van de uitgaven. Veelal proberen
personen toch vast te houden aan hun oude levensstijl, wat leidt tot
schulden of zij zijn niet in staat om tijdig de vaste lasten aan te passen .
4. De laatste groep zijn de compensatieschulden. Hierbij gaat het om
overbesteding als gevolg van compensatiegedrag

17

(De Greef, 1992).

De Commissie-Boorsma analyseert ook de situatie voorafgaand aan de schulden. Zij
komt - in tegenstelling tot De Greef - tot drie verschillende oorzaken van
problematische schulden (Commissie schuldenproblematiek, 1994):
1. het eenmalige probleem, ontstaan door een onverwachte inkomensterugval,
of door een onjuiste inschatting bij de aankoop van een woning of door
onverstandig financieel gedrag dat voorkomt uit gevoelens van deprivatie;
2. het structurele gedragsprobleem waarbij schulden ontstaan door structureel
onverantwoord gedrag van de schuldenaar. Hieronder vallen ook de
personen die compensatiegedrag vertonen door structureel psychisch
onwelbevinden;
3. de structurele onbalans tussen inkomsten en uitgaven met het ontbreken van
perspectief tot verbetering.
Hoewel gedrag een rol speelt bij deze indelingen, impliceren zowel de Commissie Boorsma als De Greef dat er een aantal groepen is dat er niets aan kan doen dat ze
in de schulden zitten, namelijk bij de overlevingsschulden, de aanpassingsschulden
en bij het eenmalige probleem. Uit de gezondheidswetenschappen ( onder andere
Brug e.a., 2010; Van der Lucht & Polder, 2010; De Hollander, Hoeymans, Melse,
van Oers & Polder, 2006) en diverse publicaties op het gebied van persoonlijke
financiën is bekend dat gedrag in alle gevallen een belangrijke component is (Van
Geuns e.a., 2011; Thaler & Sunstein 2009; Tiemeijer e.a., 2009; Nibud 2008). De
structurele onbalans heeft kunnen ontstaan door keuzes die het individu in het
verleden heeft gemaakt. Het gedrag bepaalt of de gevolgen relatief beperkt blijven of
juist uit de hand lopen. Gedrag speelt dus altijd een rol. Soms veroorzaakt gedrag
het schuldenprobleem, in andere gevallen verergert of vermindert gedrag het
probleem.
17

Compensatiegedrag ontstaat als mensen zichzelf willen troosten of belonen, vaak gaat dit
gepaard met de aanschaf van goederen.
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Bij de overbestedingsschulden, de aanpassingsschulden en de
compensatieschulden is het duidelijk dat met name onverantwoorde bestedingen
hebben geleid tot financiële problemen. Het gaat er dan met name om dat de
uitgaven niet worden afgestemd op het beschikbare budget. Omgedraaid: bij
financieel gezond gedrag moet er dus in elk geval sprake zijn van het op elkaar
afstemmen van inkomsten en uitgaven. Ook bij de oorzaken van de CommissieBoorsma staat dit element centraal.
2.6.2 De richtlijnen voor financieel gezond
Welke zijn dan die richtlijnen voor financieel gezond gedrag? Om financieel gezond
te zijn, moet je bepaald gedrag vertonen. Iedereen begrijpt dat bij een inkomen van
rond de duizend euro netto, je geen achthonderd euro kunt uitgeven aan ‘gadgets’.
Dat laat te weinig financiële ruimte over voor de vaste lasten en de boodschappen.
Je moet weten wat je moet doen en het vervolgens ook doen. Dit betekent niet dat
iedereen hetzelfde moet doen of kunnen. Het hangt af van je omstandigheden.
Mensen met minder inkomen zullen veel meer op hun uitgaven moeten letten. Maar
ook een miljonair kan niet altijd zomaar overal geld aan uitgeven ; ook hij moet zijn
uitgaven en inkomsten in balans houden. Er is dus een aantal richtlijnen voor het
goed omgaan met geld, waaraan je je moet houden. Deze richtlijnen moet je kunnen
inzetten op het moment dat een bepaalde situatie zich voordoet.
In paragraaf 2.5.3 kwam al naar voren dat het Nibud spreekt over competenties en
niet over richtlijnen. Competenties is echter een begrip dat vaak wordt gebruikt om
aan te geven waar personen aan kunnen werken. In dit proefschrift ligt de focus
echter op het gedrag dat op dat moment wordt vertoond en dat wenselijk is. Hier
wordt buiten beschouwing gelaten of iemand competent is. Als iemand het wel kan,
maar niet doet, wil ik wel analyseren wat daar de oorzaken van kunnen zijn, maar
die kunnen veel meer divers zijn dan niet kunnen. Het is dus beter om in dit geval te
spreken over het vertoonde gedrag en de richtlijnen voor welk gedrag als gezond
gedrag is aan te merken. Niet alleen de specifieke situatie maakt dat je soms wel
bepaald gedrag zou moeten vertonen en soms niet, het is ook persoonsgebonden.
In dit proefschrift is gekozen voor het gebruik van het woord richtlijnen omdat lang
niet iedereen in staat is het gewenste gedrag te vertonen, maar met hulp er wel voor
kan zorgen dat zij toch financieel gezond gedrag kunnen blijven vertonen. Aan de
andere kant zijn het richtlijnen omdat niet iedereen altijd hetzelfde gedrag hoeft te
vertonen, want dat is situatieafhankelijk. In paragraaf 2. 6.3 wordt dit verder
uiteengezet.
De competenties vormen een goed uitgangspunt om die richtlijnen vast te stellen. In
de volgende hoofdstukken, worden de richtlijnen specifieker gemaakt. Samen met
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mijn collega’s van het Nibud zijn in 2012 de competenties voor financiële
zelfredzaamheid tegen het licht gehouden. Dit hebben we gedaan door nationale en
internationale onderzoeken te reviewen en de nieuwe wetenschappelijke inzichten in
beschouwing te nemen. Dit heeft ertoe geleid dat er nieuwe competenties zijn
opgesteld in vijf hoofdgebieden. Deze competenties bieden mijns inziens een goed
overzicht van wat er in het huidige werkveld wordt verwacht van mensen. De Nibudcompetenties worden gebruikt in verschillende onderzoeken (Blommesteijn e.a.,
2012; Jungmann & Van Iperen, 2011) en verschillende gemeenten werken ermee in
hun voorlichting (o.a., Zeist, Waalwijk, Groningen, Zwolle , Almere). Bovendien laat
vergelijking met de andere begrippen zien dat de Nibud-competenties alle factoren
bevatten die in de andere begrippen naar voren komen en dat ze aansluiten bij de
internationaal veelgebruikte indeling van de FSA (Nibud, 2012). Tus sen de
competenties en het framework en de modellen die door de FSA en ‘Wijzer in
geldzaken’ worden gehanteerd, zit eigenlijk weinig verschil. De Nibud -competenties
bestrijken meer gebieden en zijn verder uitgewerkt dan die van ‘Wijzer in geldzaken’
over financieel inzicht. Het framework van de FSA is nagenoeg gelijk, alleen zijn de
Nibud-competenties meer afgestemd op de Nederlandse samenleving. Met ‘financial
literacy’ zijn nog wel enkele verschillen te zien, deze worden benoemd bij de
bespreking van de competenties.
De totstandkoming en verhouding van de Nibud-competenties tot de andere
concepten wordt besproken in paragraaf 2.6.2.1. De indeling van het Nibud
onderscheidt vijf gebieden waarbinnen verschillende competenties een rol spelen.
Deze worden in paragraaf 2.6.2.2. toegelicht.
2.6.2.1

Tot standkoming van de competenties

Voordat de competenties van het Nibud worden besproken, is het goed stil te staan
bij de totstandkoming van de verschillende competenties. Zoals gezegd hebben de
Nibud-competenties hun huidige invulling gekregen door nationale en internationale
onderzoeken te reviewen en nieuwe wetenschappelijke inzichten in beschouwing te
nemen. Voor de herziening van de competenties is apart onderzoek gedaan naar de
vraag welke factoren daadwerkelijk bijdragen aan het voorkomen van schulden. Dit
onderzoek (Madern & Van der Schors, 2012) was gericht op de dagelijkse praktijk
van geldzaken en daarom zijn financiële producten en kennis niet meegenomen.
Door middel van een logistische regressie is geanalyseer d welke kenmerken direct
van invloed zijn op de kans op het hebben van financiële problemen.
De volgende kenmerken blijken een duidelijke invloed te hebben op de kans op
financiële problemen (Madern & Van der Schors, 2012, p. 5/6):
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spaarbehoefte: iemand die niet of nauwelijks behoefte heeft om te sparen,
loopt een groter risico op problemen;



gevoelig voor verleidingen: iemand die gevoelig is voor verleidingen, heeft
een groter risico op problemen;



een korte-termijnvisie: iemand die op de korte termijn is gericht, heeft meer
kans op problemen;



overzicht hebben: iemand die zijn inkomsten en uitgaven bijhoudt en plant,
heeft minder risico op problemen;



actief administratie voeren: iemand die zijn administratie bijhoudt, verkleint
zijn risico op financiële problemen;



verlies van controle op de financiën door een gebeurtenis: iemand die als
gevolg van een verandering geen inzicht en controle meer heeft over zijn
inkomsten en uitgaven, loopt een groter risico op problemen;



inkomensterugval: iemand die als gevolg van een verandering minder
inkomsten heeft of meer uitgaven, heeft een groter risico op problemen.
Deze kenmerken komen terug in de competenties voor financiële zelfredzaamheid
en zijn dus ook belangrijk voor financieel gezond gedr ag. Per risicofactor is
geanalyseerd of deze al voldoende zijn belicht binnen de Nibud-competenties en
anders zijn ze toegevoegd. Zo zijn sparen en spaarbehoefte een onderdeel van
vooruitkijken, net als zich richten op de lange termijn. Het weerstaan van
verleidingen behoort tot verantwoord besteden. Overzicht hebben en actief
administratie voeren behoren tot het in kaart brengen van de financiën.
Ook andere partijen, zoals het ANZ, de FSA en ‘Wijzer in geldzaken’, hebben
richtlijnen uitgewerkt. Deze hebben voor het Nibud als input gediend voor het
opstellen van de competenties.
Het ANZ (2008, p. 179-182) heeft het ‘Adult Financial Literacy – Australia,
Framework of Skills and Knowledge’ uitgewerkt. Dit hebben zij gedaan op een
aangepaste versie van het framework dat was ontwikkeld door ‘the Adult Financial
Literacy Advisory Group, UK’. Deze hebben zij gereviseerd op basis van hun
stakeholders.
Op basis van literatuurstudie en focusgroepen komen De Gier e.a. (2007) tot een
vragenlijst die financieel inzicht moet meten en daarmee ook de factoren bevat die
tot financieel inzicht leiden. Antonides e.a. (2008) hebben deze vragenlijst in een
survey getest en komen tot de conclusie dat financieel inzicht vier factoren heeft:
rondkomen, sparen, overzicht en financieel beheer. Deze vier factoren hebben zij
vastgesteld door middel van een factoranalyse. Het onderzoek van Antonides e.a.
(2008) en De Gier e.a. (2007) is gedaan in opdracht van ‘Wijzer in geldzaken’.
‘Wijzer in geldzaken’ is 2013 (zie ook paragraaf 2.5) met een aanvulling gekomen.
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Zij komen in dit laatste onderzoek, dat dus niet is meegenomen bij het opstellen van
de competenties, tot een iets afwijkende indeling. Aan het maken van weloverwogen
keuzes die ervoor zorgen dat de financiën van een persoon in balans zijn, zowel op
de korte als op de lange termijn, liggen drie aspecten ten grondslag (Wijzer in
geldzaken, 2014b, p. 63; Wijzer in geldzaken, 2013, p. 4): management van geld,
financieel plannen en bewust beslissingen nemen ten aanzien van financiël e
producten. ‘Wijzer in geldzaken’ werkt de drie aspecten niet verder uit in haar
rapport, dus ze zijn niet op detail te vergelijken, maar de drie aspecten maken ook
deel uit van de competenties die het Nibud heeft opgesteld.
Ook voor ‘financial capability’ is een uitgebreid framework ´adult financial capability
framework´ opgesteld door the BSA en FSA (BSA & FSA, 2006). Dit is een
conceptueel model. Door middel van focusgroepen, interviews en ten slotte
surveyonderzoek is geanalyseerd of het model aansloot bij de werkelijkheid. In
totaal zijn 5328 personen geïnterviewd (FSA, 2005).
Er werden vier domeinen geïdentificeerd die de financiële bekwaamheid bepalen,
namelijk managing money, vooruit plannen, producten kiezen, en hulp , informatie en
advies zoeken.
Bij het vaststellen van wat personen moeten kunnen is dus met name eerst
kwalitatief onderzoek gedaan en vervolgens is dat verder gespecificeerd door
kwantitatief onderzoek. De nadruk lag op wat personen moeten doen om goed met
geld om te gaan en er is geen directe link met financiële problemen gelegd.
Voor deze dissertatie zijn alle concepten onderling vergeleken. De Nibud competenties zijn als uitgangspunt genomen. In de volgende paragrafen zullen,
waar relevant, de andere concepten en de bijbehorende competenties per onderdeel
worden besproken.
2.6.2.2

De financiële competenties van het Nibud

De indeling van het Nibud onderscheidt vijf gebieden waarbinnen verschillende
competenties een rol spelen. De eerste twee gebieden gaan over competenties of
richtlijnen die eigenlijk dagelijks nodig zijn. Het derde gebied heb je minder vaak
nodig, maar daar zou je bij een verandering in omstandigheden even bij stil moeten
staan. Het vierde gebied is een gebied dat je moet kunnen inzetten op het moment
dat je een financieel product gaat afsluiten. Tot slot is er nog een gebied dat vooral
gaat over kennis en het bijhouden van kennis omdat we in een samenleving leven
waarin zaken snel veranderen. Zonder dat je als consument zelf actief actie
onderneemt verandert er toch van alles, waardoor je opnieuw met je financiën aan
de slag zou moeten gaan. Wat opvalt, is dat de competenties zijn beschreven als ‘de
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consument is in staat om’. Vertaald naar financieel gezond gedrag leidt dat tot een
aanpassing namelijk: de consument past indien nodig het volgende gedrag toe. In
enkele gevallen zal de aanpassing moeten luiden: de consument heeft of doet. Er
zijn competenties die situatie-afhankelijk zijn, maar er zijn ook competenties die voor
iedereen gelden. In de volgende hoofdstukken ga ik verder onderzoeken hoe de
richtlijnen, afgeleid van de competenties van het Nibud aangevuld met de andere
concepten, specifieker gemaakt kunnen worden voor financieel gezond gedrag.
In kaart brengen
Dit eerste gebied gaat met name over de administratie, het bijhouden van je
betalingen en weten wat erin en wat eruit gaat. Het gaat over de competenties die je
eigenlijk dagelijks nodig hebt om overzicht te behouden over je financiën. Het Nibud
heeft het als volgt geformuleerd:
‘De consument beschikt over een overzicht dat inzicht geeft in de mogelijkheden om
zijn financiën in balans te houden.
De consument is in staat om:
 een inkomen te genereren op het sociaal minimum;


subsidies, tegemoetkomingen en toeslagen aan te vragen;



zijn financiële administratie overzichtelijk te bewaren;



financiële correspondentie doelmatig en juist af te handelen;



een bank- en een spaarrekening te beheren;



rekeningen, toekenningen, bij- en afschrijvingen te controleren op juistheid;



vast te stellen wat zijn netto inkomsten zijn;



een overzicht te maken van zijn inkomsten en uitgaven per jaar;



te berekenen welk bedrag hij (per maand) nodig heeft voor zijn noodzakelijke
uitgaven;



te berekenen welk bedrag hij (per maand) overhoudt voor uitgaven waarin hij
een keuze heeft;



een overzicht te maken van zijn gemiddelde inkomsten en uitgaven per
maand;



een overzicht te maken van zijn bezittingen en schulden ’ (Nibud, 2012).

Bij ‘financial literacy’ komt dit niet zo direct naar voren; daar wordt het algemener
benoemd. Het wordt aangehaald binnen financieel begrijpen, wat bestaat uit
‘begrijpen wat geld is en hoe geld wordt uitgewisseld’ en ‘begrijpen waar geld
vandaan komt en waar geld heen gaat’. Dit is kennis die nodig wordt geacht om te
kunnen zorgen voor een inkomen op het sociaal minimum. Dit is een waardevolle
aanvulling als in beschouwing wordt genomen welke kennis nodig is om financieel
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gezond te kunnen leven. Bij de Nibud-competenties komt dit punt terug onder het
competentiegebied ‘over voldoende kennis beschikken’.
Verantwoord besteden
Dit tweede gebied gaat veel meer over hoe je je bestedingen doet en over bewust
omgaan met geldzaken. Assertiviteit is hierbij een belangrijke competentie. Het
Nibud heeft het als volgt geformuleerd:
‘De consument besteedt zijn inkomsten zodanig dat zijn huishoudfinanciën op de
korte termijn in balans zijn.
De consument is in staat om:
 zijn dagelijkse bestedingen te bewaken;


zijn betalingsverplichtingen na te komen;



prioriteiten aan te brengen in zijn bestedingen op basis van
noodzakelijkheid;



niet-maandelijkse extra inkomsten doelmatig te benutten;



criteria te ontwikkelen voor de prijs-kwaliteitverhouding van producten;



zich weerbaar op te stellen t.o.v. reclame, sociale druk, etc.;



zijn koopgedrag aan te passen aan het beschikbare budget;



financiële tekorten te signaleren;



een overzicht te maken van zijn betalingsachterstanden;



financiële problemen op te lossen;



een beroep te doen op zijn rechten als consument;



gebruik te maken van bezwaar- en beroepsprocedures’ (Nibud, 2012).

De richtlijnen benoemd bij de andere concepten sluiten aan bij de beschrijving van
het Nibud.
Vooruit kijken
Consumenten zijn vaak bezig met het hier en nu, terwijl beslissingen die je nu neemt
vaak veel invloed hebben op financiën in de toekomst. Daar is dit derde gebied op
gericht. Het Nibud heeft het als volgt geformuleerd:
‘De consument realiseert zich dat wensen en gebeurtenissen op de middellange en
de lange termijn financiële gevolgen hebben en stemt zijn huidige beste dingen
hierop af.
De consument is in staat om:


te beoordelen of hij in geval van (geplande en ongeplande) wensen en
gebeurtenissen over voldoende inkomsten beschikt om aan zijn
verplichtingen te kunnen blijven voldoen;
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te beschikken over een positief eigen vermogen voor (geplande en
ongeplande) hoge uitgaven;



mogelijke (geplande en ongeplande) hoge uitgaven op de middellange en de
lange termijn verantwoord op te vangen door middel van sparen of lenen;



te beoordelen welke verzekeringen in zijn situatie noodzakelijk, wenselijk of
verplicht zijn;



maatregelen te bedenken waardoor hij een terugval in het inkomen door
(geplande en ongeplande) veranderde omstandigheden in de toekomst kan
opvangen;



acties te ondernemen waardoor de huishoudfinanciën in geval van (geplande
en ongeplande) wensen en gebeurtenissen in balans blijven’ (Nibud, 2012 ).

De richtlijnen benoemd bij de andere concepten sluiten aan bij de beschrijving van
het Nibud.
Bewust financiële producten kiezen
Ook het type product dat je afsluit heeft directe consequenties voor je financiën en
consequenties op de lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan de beleggingshypotheek,
waardoor mensen nu in de problemen komen. Zij hebben onvoldoende geld
gespaard om een hypotheek te kunnen aflossen en in sommige gevallen staat het
huis nu zelfs financieel ‘onder water’. Dit vierde gebied betreft dan ook bewust
kiezen van de financiële producten en stilstaan bij de financiële consequenties. Het
Nibud heeft het als volgt geformuleerd:
‘De consument kiest financiële producten op basis van budgettaire overwegingen en
passend bij zijn persoon en persoonlijke huishoudsituatie.
De consument is in staat om:


rendement en risico van verschillende typen financiële producten tegen
elkaar af te wegen;



financiële producten te beoordelen op kosten en rendement, looptijd en
voorwaarden voor acceptatie en uitsluiting;



te berekenen of premies, rente en aflossingen voor financiële producten
binnen het budget passen’ (Nibud, 2012).

Bij ‘financial literacy’ wordt dit gebied uitgebreider en explicieter beschreven.
Personen moeten de belangrijkste kenmerken van financiële diensten begrijpen en
daarnaast het vermogen hebben om financiële documenten te kunnen lezen en de
waarde en de belangrijkheid daarvan te begrijpen. Dit zijn factoren die eigenlijk ten
grondslag liggen aan de competenties zoals ze door het Nibud zijn beschreven.
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Over voldoende kennis beschikken
Zoals net al aangegeven, is over voldoende kennis beschikken binnen de huidige
informatiesamenleving ook zeer belangrijk. Het bijhouden van kennis, maar ook
weten welke, wanneer en waar je informatie moet opzoeken, is belangrijk. Het Nibud
heeft het als volgt geformuleerd:
‘De consument beschikt over alle relevante kennis om zijn huishoudfi nanciën op de
korte, middellange en de lange termijn in balans te brengen en te houden.
De consument is in staat om:


informatiebronnen te raadplegen over financiële onderwerpen;



de juiste instantie of dienstverlener te raadplegen bij financiële vragen of
problemen;



te beoordelen welke begrippen uit de financiële dienstverlening op hem van
toepassing zijn;



de benodigde berekeningen te maken voor het beheer van zijn
huishoudfinanciën;



te beoordelen wat zijn rechten en plichten zijn als consument;



globaal te beoordelen of en in hoeverre veranderingen in de financiële
regelgeving en ontwikkelingen op de financiële markt op hem van toepassing
zijn;



globaal te beoordelen welke socialezekerheidsregelingen op hem van
toepassing zijn’ (Nibud, 2012).

2.6.3

Randvoorwaarden om financieel gezond te kunnen zijn

De richtlijnen hebben alleen nut als aan de randvoorwaarden van gezond financieel
gedrag wordt voldaan. Mensen moeten over een inkomen beschikken dat minimaal
gelijk is aan de beslagvrije voet. Daarnaast is het noodzakelijk dat mensen objectief
in staat zijn hun vaste lasten zo in te richten dat deze passen binnen het
beschikbare inkomen (Jungmann e.a., 2012, p. 7). Dit houdt in dat zij in staat
moeten zijn om aanpassingen te kunnen doen als dat noodzakelijk is. Een voorbeeld
is verhuizen naar een goedkoper huis als er door werkeloosheid te weinig inkomen
beschikbaar is om aan de hypotheekverplichting te kunnen voldoen. Dat heeft alleen
nut als het oude huis ook kan worden verkocht. De vaste lasten zo inrichten dat
deze passen binnen het beschikbare budget wordt steeds moeilijker en is lang niet
altijd mogelijk. Het Nibud heeft berekend dat gezinnen op bijstandsniveau structureel
geld te kort komen en dus hun uitgaven niet kunnen aanpassen aan het beschikbare
budget (Nibud, 17 maart, 2014).
De Nibud-competenties zijn van toepassing op alle volwassen inwoners van
Nederland. Het doel is dat iedereen in principe beschikt over de vaardigheden die in
de competenties worden beschreven. Er zijn echter groepen in de samenleving
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waarvan moeilijk of eigenlijk niet kan worden verwacht dat zij over de benodigde
vaardigheden beschikken. Bij deze groepen kan men denken aan verstandelijk
gehandicapten die nooit over bepaalde vaardigheden zullen beschikken of
bijvoorbeeld aan personen met een verslaving die op dit moment niet de
capaciteiten hebben om het juiste gedrag te vertonen. Daarom wordt in dit
proefschrift gesproken van richtlijnen; de groepen die op dit moment niet het juiste
gedrag kunnen vertonen, moeten wel ervoor zorgen dat zij op een of andere manier
aan bepaalde vereisten kunnen voldoen. Stel dat personen vanwege psychische
problemen niet in staat zijn om hun rekeningen op tijd te betalen . Dan kan er een
bewindvoerder worden aangesteld. Deze kan ervoor zorgen dat de pe rsoon toch
financieel gezond blijft. De weg naar financiële gezondheid is dus geen
standaardweg en er moet dus worden gekeken hoe de richtlijnen op een individu
van toepassing zijn en op welke wijze deze in de praktijk kunnen worden gebracht.
De sociale omgeving krijgt steeds meer aandacht in het veld van de
schuldhulpverlening in Nederland. Niet alleen bij schuldhulpverlening, maar ook bij
hulpverlening in het algemeen. Dat heeft te maken met onder andere de politieke
stroming; zo keek voormalig staatssecretaris De Krom vooral naar de eigen kracht
en mogelijkheden van personen (De Krom, 2011). Ook is de sociale omgeving van
personen steeds belangrijker geworden, zeker sinds de invoering van de Wmo op 1
januari 2007. Deze wet heeft als motto ‘meedoen’. De intentie van de wet is ervoor
te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee
kunnen doen in de samenleving. Een belangrijk element is dat ook wordt gekeken
naar hulp die wordt geboden door vrienden, familie of bekenden. En alleen als de
hulp vanuit de omgeving niet kan worden gerealiseerd, is er ondersteuning vanuit de
gemeente. Een expliciete taak van de gemeente is de ondersteuning van
bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers (Rijksoverheid, 2014). De invloed van de
Wmo is ook zichtbaar in het veld van de schuldhulpverlening. Zo wordt bijvoorbeeld
steeds meer gebruik gemaakt van vrijwilligers die als maatje op kunnen treden voor
personen die in een minnelijk traject zitten. Maar ook personen met beginnende
problemen worden steeds vaker ondersteund door vrijwilligers die aan
thuisadministratie doen. Aan de andere kant wordt steeds meer gebruik gemaakt
van een groepsgewijze intake en aanpak voor personen met schulden, zodat zij
kunnen profiteren van nieuwe groepsnormen en sociale ondersteuning. Ook wordt in
beschouwing genomen hoe gemeenten binnen hun proces meer aandacht kunnen
besteden aan de sociale omgeving van de schuldenaar. Ter illustratie : binnen het
screeningsinstrument Mesis zijn diverse vragen opgesteld om te analyse ren hoeveel
ondersteuning nodig is, om zo te kunnen bepalen of een klant voldoende
ruggengraat heeft om een traject in te kunnen. Niet zelf kunnen is dus niet erg, als
er maar voldoende steun is.
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Competent zijn en over de juiste vaardigheden beschikken, wil ook niet zeggen dat
iedereen altijd het bijbehorende gedrag moet vertonen. Er zijn heel goede redenen
te bedenken waarom een persoon niet maandelijks zijn inkomsten en uitgaven in
kaart brengt, of zich niet bezighoudt met het rendement en risico van ver schillende
leningen. Iemand kan bijvoorbeeld gemakkelijk rondkomen of heeft helemaal geen
behoefte aan een lening. Toch is het belangrijk dat iedereen beschikt over de
competenties en dat iedereen weet wat de juiste richtlijnen zijn . Iedereen kan
immers in de situatie terechtkomen dat zijn inkomsten plotseling dalen. En dan is het
wél belangrijk dat hij zijn inkomsten en uitgaven in kaart brengt. Met andere
woorden: op dat moment is het belangrijk dat hij wel het gedrag vertoont waarvoor
de vaardigheid vereist is.
De competenties gaan met name in op wat iemand specifiek zou moeten kunnen op
het gebied van financiën. Zoals expliciet benoemd bij het begrip ‘financiële
geletterdheid’ in paragraaf 2.5.2, zijn er bepaalde basisvaardigheden die mensen
nodig hebben om financieel gezond te kunnen zijn. Het gaat hier in de eerste plaats
om vaardigheden zoals het kunnen lezen en begrijpen van brieven, documenten,
contracten etc. Maar aan de andere kant is er ook een minimale rekenvaardigheid
vereist (Blommesteijn e.a., 2012, p. 29). Personen met dyscalculie zullen veel
moeite hebben om zich staande te houden in deze maatschappij waarin het draait
om geld en je geldzaken in balans te houden. Dit wordt niet expliciet benoemd in de
Nibud-competenties, maar wel in het bijbehorende rapport (Nibud, 2012). Bij een
analyse van de vraag welke vaardigheden ontbreken bij financieel ongezonde
personen, moet zeker begrijpend lezen, schrijven en rekenen mee worden genomen.
We zien dat expliciet terug bij het concept van de ANZ (2008) voor ‘financial
literacy’. Zij benoemen numerieke geletterdheid, dat bestaat uit essentiële
rekenkundige en leesvaardigheid als een van de vijf speerpunten van ‘financial
literacy’.

2.7 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk staat de beantwoording van onderzoeksvraag 1 centraal. Deze
vraag luidt als volgt: Wat is er al bekend over de vraag welk gedrag als financieel
gezond is aan te merken?
Om hier een antwoord op te kunnen geven is dieper ingegaan op de begrippen
schuldsituatie en financiële gezondheid. Niet alle schulden zijn een probleem. In
deze dissertatie wordt gesproken van een schuldsituatie als er sprake is van kosten
voor de schuldeiser of de maatschappij. Dat is het geval als er bijvoorbeeld
aanmaningen worden verstuurd, dan gaat het om lage kosten en alleen voor de
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schuldeiser. Bij een huisuitzetting gaat het om veel meer kosten, zowel voor de
schuldeiser als voor de maatschappij.
Vervolgens is meegenomen wat er volgens de literatuur zou moeten gebeuren om te
zorgen dat je als consument niet in deze schuldsituatie belandt. Daar kan dus van
worden afgeleid wat moet worden gedaan om gezond financieel gedrag te vertonen.
In dit hoofdstuk is geconcludeerd dat in de begrippen en de bijbehorende modellen,
die veel worden gebruikt om te omschrijven wat mensen moeten doen om goed met
geld om te gaan, eigenlijk twee lagen zitten. In de eerste plaats geven alle modellen
verschillende factoren die bijdragen aan het al dan niet vertonen van financieel
gedrag. In de tweede plaats hebben alle modellen een uitwerking van welke
gedragingen leiden tot goed omgaan met geld.
De factoren die worden genoemd in de modellen zijn de volgende:


kennis en begrijpen;



vaardigheden;



situationele factoren;



sociaal-demografische kenmerken;



motivatie;



houding;



financieel bewustzijn;



zelfinschatting van de eigen situatie (percepties);



psychologische factoren:
• persoonlijkheid;
• zelfvertrouwen.

Niet alle factoren komen in alle behandelde begrippen naar voren. In alle begrippen
en uitwerkingen worden in elk geval kennis, vaardigheden, houding en persoonlijke
kenmerken genoemd.
Bij beschouwing van de vraag welke elementen verder binnen het werkveld worden
benoemd, constateer ik dat er een opvallend afwezig element is binnen de modellen.
Namelijk de sociale omgeving. Personen worden continu beïnvloed door hun sociale
omgeving (Van Lenthe e.a., 2010). Motivatie wordt bij twee van de vier begrippen
expliciet genoemd. Binnen het veld van de schuldhulpverlening gaat juist naar dit
begrip steeds meer aandacht uit. Steeds vaker wordt meegenomen hoe gemotiveerd
iemand is om zijn problemen aan te pakken en zijn gedrag te veranderen
(Jungmann, 2012; Van Geuns e.a., 2011). Dat is nodig, omdat een traject minimaal
drie jaar duurt en veel aanpassing van de klant vraagt. Gebrek aan motivatie is zelfs
vaak een uitsluitingsgrond voor een schuldsanering. In de spreekkamers ontbrak het
de laatste jaren vaak aan aandacht voor de motivatie en gedragskant. Blommesteijn
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e.a. (2012) benoemen dit zelfs als een van de belangrijkste redenen voor de relatief
hoge uitval bij de schuldhulpverleningstrajecten en waarschijnlijk ook voor recidive.
In het werkveld wordt een samenhang gezien tussen de motivatie en de sociale
omgeving. Er wordt meer aandacht besteed aan de ondersteuning die de sociale
omgeving kan bieden om het proces wat te vergemakkelijken. Daarnaast staat het
element van zelfvertrouwen en de beïnvloeding daarvan st eeds meer in de aandacht
(Jungmann, 2012). Traditioneel staat ook de overdracht van kennis en vaardigheden
centraal; zo kennen veel gemeenten een budgetcursus die met name op het
aanleren van vaardigheden is gebaseerd. Steeds minder aandacht krijgen de
demografische gegevens; gemeenten willen zich meer richten op iedereen en de
motivatie van klanten meenemen en minder ondersteuning van specifieke
demografische groepen. Al is dat zeker de komende jaren nog niet verdwenen.
Vervolgens is gekeken naar de gedragingen die zouden moeten leiden tot goed
omgaan met geld. Daarbij is geconstateerd dat dit eigenlijk een soort richtlijnen zijn.
Deze richtlijnen geven het gedrag aan dat personen zouden moeten vertonen om
financieel gezond te zijn en te blijven. Daarbij is de kanttekening van belang dat de
richtlijnen situatie- en persoonsafhankelijk zijn. Voor de richtlijnen sluit ik in deze
dissertatie dus aan bij de Nibud-competenties. Deze sluiten goed aan bij de andere
modellen en zijn van toepassing op de Nederlandse situatie. Er zijn vijf
hoofdgebieden: overzicht (in kaart brengen), inzicht (verantwoord besteden),
plannen (vooruit kijken), het bewust kiezen van financiële producten en over
voldoende kennis beschikken. Kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk om de
richtlijnen te kunnen uitvoeren.
Als ik de factoren die gedrag beïnvloeden analyseer, zijn er duidelijke verschillen in
de modellen. In het volgende hoofdstuk ga ik dan ook verder in op de factoren die
gedrag beïnvloeden. Hiermee wordt duidelijker welke f actoren daadwerkelijk van
invloed zijn op financieel gezond gedrag.
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3 De theorie
3.1 Inleiding
“Op grond van onderzoek uit de afgelopen paar jaar weten we inmiddels dat
problematische schulden en het niet oplossen daarvan in veruit de meeste gevallen
te maken heeft met het gedrag van de betrokken schuldenaar” (Blommesteijn e.a.,
2012).
Iedereen weet dat het verstandig is om spaargeld achter de hand te hebben, zo kun
je onverwachte tegenvallers opvangen. Toch heeft veertig procent van de
Nederlanders dat niet (Warnaar & Van Gaalen, 2012). Mensen zijn blijkbaar, al dan
niet bewust, bereid om het risico te nemen en daarmee de kans te lopen dat ze
onverwachte tegenvallers niet kunnen opvangen, met alle mogelijke gevolgen van
dien. Het is geen uitzondering, veertig procent van de personen met een lening, had
een bedrag aan spaargeld op het moment van afsluiten van de lening dat gelijk was
aan of hoger dan de lening die zij afsloten (Nibud, 2010). Rationeel gezien is dit een
vreemd besluit; je bent uiteindelijk veel meer geld kwijt. Als je geld achter de hand
wilt houden, kun je in plaats van te lenen beter spaargeld inzetten voor je aankoop
en direct opnieuw beginnen met sparen. Als er iets onverwachts plaatsvindt, kun je
altijd nog diezelfde lening afsluiten. Achteraf had 71 procent van de huishoudens
met een lening, liever minder geleend en 61 procent ervoer de lening als een last
(Madern & Van der Burg, 2012).
Dit irrationele gedrag is niet alleen te zien bij lenen, maar in alle facetten van
financieel gedrag. Er wordt meer geld uitgegeven als met een creditcard wordt
betaald in plaats van contant te betalen (Dijkman & Zadeh, 2011, p. 35). Mensen
hebben last van het ‘what the hell-effect’; we vinden het vervelender om met
briefgeld dan met muntgeld te betalen, maar als we eenmaal gaan betalen met
briefgeld, dan geven we significant meer uit, dan met muntgeld. Maar ook als we
aan het winkelen zijn, wordt geld uitgeven na de eerste aankoop makkelijker. Dit
effect is ook terug te zien bij mensen die op dieet zijn. Als zij in de ochtend ‘vals
spelen’ en een stuk taart eten, dan is de dieetdag eigenlijk al verpest en eten ze ook
de rest van de dag lekkere dingen (Dijkman & Zadeh, 2011, p. 43). En wie kan nou
de hamsterweken van Albert Heijn weerstaan, of de euroaanbiedi ngen van de
C1000, maar hadden we die producten eigenlijk wel nodig. De gemiddelde
Nederlander gooit jaarlijks vijftig kilo voedsel weg, ter waarde van ongeveer 155
euro (Milieu Centraal, 2013). Milieu Centraal is daarom een campagne 'Eten is om
op te eten' gestart, met als doel inzicht te geven in voedselverspilling en praktische
tips om verspilling tegen te gaan (Milieu Centraal, 2014). De campagne heeft
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filmpjes, een weggooitest en een flyer. Er zijn vier tips die centraal worden gesteld:
slimmer kopen, slimmer koken, slimmer bewaren en maaltijdrestjes hergebruiken.
De vraag is alleen of een dergelijke campagne effect heeft. Als ik de modellen in het
vorige hoofdstuk beschouw, dan wordt duidelijk dat kennis alleen onvoldoende is om
het gedrag van mensen te sturen. Ook de combinatie van kennis en vaardigheden
leidt niet automatisch tot het juiste gedrag. Gedragseconomie heeft aangetoond dat
informatie en educatie alleen niet voldoende zijn om het juiste gedrag te creëren
(Lown, 2011; Thaler & Sunstein, 2009). Het financiële gedrag van personen wordt
ook door andere factoren bepaald, zoals al in de modellen in het vorige hoofdstuk
duidelijk werd. Alle modellen bevatten factoren die van invloed zouden zijn op dat
gedrag en de uiteindelijke schuldenlast van een persoon. In alle modellen komen
vaardigheden en kennis naar voren als belangrijke elementen. Andere factoren die
niet in alle modellen voorkomen zijn de houding, de persoonlijkheid, het
zelfvertrouwen en de omstandigheden. In dit hoofdstuk ga ik in op ged ragstheorieën:
wat zijn de factoren die volgens de theorie zouden moeten leiden tot bepaald gedrag
en wat is daarvan de implicatie voor financieel gezond gedrag? Zijn er factoren uit
de modellen die op basis van de theorie als belangrijker kunnen aangemerk t worden
en hoe verhouden de factoren zich tot elkaar?
In dit hoofdstuk wordt een aantal van de meest gebruikte gedragstheorieën binnen
het veld van de schuldhulpverlening in Nederland beschreven en richt ik mij op de
vraag of de factoren gevonden in de modellen en met name ook de factoren die
binnen de schuldhulpverlening als onderscheidend worden gebruikt , ook zijn terug te
vinden in die theorieën. Centraal in dit hoofdstuk staat onderzoeksvraag 2:
Onderzoeksvraag 2: Welke factoren beïnvloeden financieel gezond gedrag volgens
de gedragstheorieën?
a. Hoe komt gedrag tot stand?
b. Welke factoren zijn van invloed op het ontstaan van gedrag?
Er is bewust gekozen voor een bespreking van de meest gebruikte theorieën. Een
bespreking van één theorie laat veel onderbelicht. Iedere theorie heeft zijn eigen
focus en belicht van daaruit bepaalde factoren meer of minder. Het bespreken van
alle theorieën zou een zeer oppervlakkige bespreking worden, gezien de
hoeveelheid theorieën. Lettieri, Sayers en Pearson (1980 (aangehaald in Flay,
Snyder & Pertraitis, 2009)) telden in hun studie 43 verschillende gedragstheorieën
die het gebruik van middelen probeerden te verklaren. Dit waren dus niet eens alle
gedragstheorieën, maar alleen die, die ooit in een studie in relatie tot het gebruik
van middelen waren gebruikt. Rovers (2010) schrijft bij zijn beschrijving van
motiveren en motivatieproblematiek van jongeren het volgende:
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“Het voert te ver om ze (de theorieën met betrekking tot motiveren, T.M.) hier in
detail te beschrijven, omdat er eenvoudigweg te veel theorieën zijn.” (p. 7).
Schuldenproblematiek en financieel gezond gedrag vormen een multidisciplinair
vakgebied. Niet alleen economie en psychologie spelen een rol, andere
vakgebieden zijn onder meer sociologie, communicatiewetenschappen en zelfs
vakgebieden als marketing (Lindstrom, 2010; Livingstone & Lunt 1992, p. 114). De
concentratie op de theorieën die vaker zijn gebruikt bij de studie naar aanverwante
concepten van gezond financieel gedrag, is dus noodzakelijk. Daarnaast wordt ook
18

de ‘Theorie van Triadische Invloeden’ (TTI) besproken, omdat deze de onderlinge
verhoudingen van verschillende variabelen goed weergeeft en op die manier meer
inzicht kan verschaffen in de factoren beschreven in het vorige hoofdstuk. Deze
theorie laat bovendien goed de verhoudingen zien tussen de verschillende
gedragstheorieën, waarbij steeds op een ander deel wordt ingezoomd . Deze wirwar
van theorieën laat ook meteen zien, waarom er verschillende modellen zijn gemaakt
bij de concepten in het vorige hoofdstuk.
In paragraaf 3.2 start ik met een nadere toelichting op gedrag en motivatie. In
paragraaf 3.3 wordt de veelgebruikte benadering de ‘capability approach’
besproken. Deze benadering sluit aan bij het model van de ‘financial capability’. Een
van de meest bekende en gebruikte modellen is echter de ‘theorie van gepland
19
gedrag’ (TPB) van Ajzen (Ajzen, 2011a; Van Geuns e.a., 2011; Verstegen,
Westerman, Ravensbergen & Bremmer, 2003). Deze theorie wordt in het werkveld
vaak gebruikt als uitgangspunt om na te denken over financiële gezondheid en de
weg ernaartoe, financiële bekwaamheid. Deze theorie wordt in paragraaf 3.4
besproken. In paragraaf 3.5 wordt de ‘sociaal cognitieve theorie’ (SCT), waarbinnen
het concept van ‘self-efficacy’ een grote rol speelt, toegelicht. Dit concept geeft beter
inzicht in de rol van zelfvertrouwen en ligt zeer dicht tegen concepten uit de theorie
van Ajzen aan. In paragraaf 3.6 wordt ingegaan op de variabelen die financieel
gedrag beïnvloeden. In paragraaf 3.7 wordt behandeld wat de theorieën betekenen
voor de rol van gewoontegedrag. De onderlinge verhoudingen tussen de theorieën
worden besproken in paragraaf 3.8. Paragraaf 3.9 beschrijft de uitdagingen van
financieel gezond leven. Tot slot volgt in paragraaf 3.10 een overzicht van alle
uitdagingen van financieel gezond leven.
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In het Engels: ‘Theory of Triadic Influences’.
In het Engels: ‘Theory of Planned Behavior’.
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3.2 Gedrag en motivatie
Het gedrag en de motivatie om bepaald gedrag te verton en, zijn twee verschillende
dingen. Gedrag is iets wat duidelijk waarneembaar is, motivatie is veel lastiger te
zien. Doordat een persoon gedrag vertoont, kunnen we waarnemen dat hij blijkbaar
gemotiveerd is om dat gedrag te vertonen en ander gedrag dus ni et (Rovers, 2010).
In het werkveld wordt vaak gesproken over ongemotiveerde klanten. De vraag is of
dat kan. Petri en Govern (2012, p. 6) stellen dat we voorzichtig moeten zijn met de
aanname dat personen niet gemotiveerd zijn. Je vertoont altijd gedrag, j e bent dan
blijkbaar gemotiveerder om dat andere gedrag te vertonen, bewust of onbewust. De
focus dat er altijd ander gedrag is dat wel wordt vertoond en dat de persoon dus
voor dat gedrag gemotiveerd is, is mijns inziens belangrijk. Met deze wetenschap
kun je niet alleen gaan analyseren waarom de klant ongemotiveerd is , maar ook
achterhalen waarvoor de klant wel gemotiveerd is en wat zijn beweegredenen zijn.
Motivatie is geen constant gegeven, het varieert in de tijd, met omstandigheden en
tussen personen (Shah & Gardner, 2008).
Gedrag kan als volgt worden omschreven: alle acties van mensen of reacties van
mensen op hun omgeving, zowel verbaal als non-verbaal (Nibud, 2008). Gedrag
heeft een aangeboren component, maar is voor een groot deel aangeleerd. In 1938
kwam Skinner al met de basis van de operante conditioneringstheorie (Lechner,
Kremers, Meertens & De Vries, 2010, p. 77). In de jaren daarna zijn diverse andere
theorieën verschenen over de werking van gedrag en als specifiek onderdeel
daarvan hoe mensen keuzes maken. Gedrag bestaat eigenlijk altijd uit meerdere
gedragingen en meerdere keuzes (Lechner e.a., 2010).
Van rationeel naar onbewust gedrag
De afgelopen jaren zijn de inzichten over hoe gedrag ontstaat en wordt beïnvloed
aan verandering onderhevig geweest. De rationele-keuzetheorie is een theorie die
steeds minder navolging krijgt. Deze theorie gaat ervan uit dat personen hun keuzes
baseren op rationeel denken. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen een aantal
keuzemogelijkheden. De uiteindelijke keuze is gebaseerd op een rationele, logische
afweging van de verschillende opties, waarbij het maximaal haalbare voor het
individu centraal staat. Het individu kiest dus wat voor hem de gunstigste optie is.
Op de rationele-keuzetheorie is kritiek gekomen. Een van die critici is Amartya Sen,
grondlegger van de ‘capability approach’ die in paragraaf 3.3 wordt besproken . Hij
stelt dat een individu niet al zijn mogelijke opties kan kennen (beperkte rationaliteit)
en omdat hij niet al zijn keuzes kan kennen, niet tot een goede afweging kan komen.
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Het begrip ‘beperkte rationaliteit’ is door de Amerikaanse psycholoog en socioloog
Herbert Simon geïntroduceerd, ook een criticus van de rationele -keuzetheorie
(Simon, 1955, p. 113). Sen beschrijft daarnaast nog twee aspecten die ervoor
zorgen dat personen niet altijd de optimale keuze maken. Een individu voelt zich
door zijn acties beter of slechter en dat speelt mee in de afweging om wel of niet
een bepaalde keuze te maken. Dit noemt Sen ‘sympathie’. Daarnaast dient een
individu rekening te houden met zijn omgeving als hij keuzes maakt . Dit aspect
wordt door Sen ‘commitments’ genoemd (Sen 1977, p. 326; Sen, 1987, p. 38) .
Sen en Simon staan niet alleen in hun afkeer van de rationele-keuzetheorie.
Tiemeijer en Thomas (2009) concluderen op basis van het rapport ‘De menselijke
beslisser’ (Tiemeijer e.a., 2009) dat het rationele-keuzemodel vaak geen goede
weergave is van de manier waarop mensen hun keuzes bepalen, maar dat menselijk
keuzegedrag wel degelijk een bepaalde systematiek heeft. Bij de rationelekeuzetheorie wordt ervan uitgegaan dat personen zich zo gedragen dat zij hun eigen
opbrengsten maximaliseren en dat zij daarbij rationeel te werk gaan ( Lechner e.a.,
2010). Tegenhangers van deze theorie, zoals de ‘bounded rationality’ theorie,
ontwikkeld in 1955 door Simon (Simon, 1955), of ‘the capability approach’ uit de
jaren tachtig (Sen, 1987) bestaan enkele decennia. Simon geeft in zijn artikel al aan
dat de mens niet in staat is om alle kosten af te wegen, omdat hij simpelweg de
kosten niet weet en geen instrumenten heeft om de onderlinge waarde n te
vergelijken (1955, p. 112). Pas de laatste jaren is echter sprake van de grote
verschuiving in het denken vanuit de ratio naar andere factoren die een rol spelen.
Uit verschillende onderzoeken is duidelijk geworden dat mensen vaak niet rationeel
kiezen (Tiemeijer e.a., 2009).
Er gaat steeds meer aandacht uit naar onbewust gedrag. Tiemeijer (2011) stelt zelfs
dat wie een opleiding voor 2000 heeft gehad zich beter kan laten bijscholen.
Volgens hem is er de laatste twintig jaar in de gedragswetenschappen veel
veranderd. Tot in de jaren tachtig werd de mens gezien als een informatieverwerkend wezen, vergelijkbaar met een com puter. Intuïtie en gevoel speelden
nauwelijks een rol. Eind vorige eeuw veranderde dat; volgens Tiemeijer (2011)
voltrok zich een ‘affectieve revolutie’, even later gevolgd door een
‘neurowetenschappelijke revolutie’. De rol van het onbewuste heeft een ste eds
grotere rol gekregen (o.a. Lamme, 2010; Thaler & Sunstein, 2009; Dijksterhuis,
2007). Het bewuste redeneren heeft steeds meer een bijrol gekregen (Tiemeijer,
2011). Er zijn verschillende onbewuste processen die het gedrag sturen.
Een van de belangrijkste is gewoontegedrag (o.a. Tiemeijer 2011; Aarts, 2009;
Nibud, 2008). Personen kunnen nieuwe onbewuste processen creëren door gedrag
of keuzes te automatiseren. Dit gewoontegedrag is in hoge mate efficiënt: hoe meer
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gedrag mensen onbewust kunnen uitvoeren, hoe meer ruimte zij overhouden voor
activiteiten die wel bewuste aandacht vragen (Aarts, 2009). Hoewel het zeer effectief
en nuttig is, kan gewoontegedrag ook erg beperkend zijn. Onbewuste en ingesleten
patronen zijn moeilijk te veranderen. Onbewust gedrag kenmerkt zich door
automatische handelingen; hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan autorijden. Voor je
wegrijdt heb je al heel wat handelingen verricht waar alleen nieuwe bestuurders nog
bewust over nadenken (spiegels, sleutel in slot, koppeling in , etc.). Als
gewoontegedrag eenmaal is ingeslepen dan stellen sommige wetenschappers dat je
geheel automatisch hierop reageert. Je gedrag komt dan onder de controle van
externe of interne prikkels. Als je wordt geprikkeld dan ga je automatisch en op
dezelfde wijze handelen (Aarts & Dijksterhuis, 2000). Dit zou betekenen dat
motivatie niet meer relevant is. Er is echter geen empirisch bewijs voor automatisch
geactiveerd gedrag, zonder dat er een onafhankelijke of spontaan geactiveerde
gedragsintentie of motivatie wordt aangemaakt (Ajzen, 2011a). Ook Verplanken en
Aarts (1999, p. 124) geven aan dat gedrag niet spontaan ontstaat ; wel wordt de
relatie tussen bewuste intentie en het gedrag kleiner naarmate er sprake is van
herhaling. Je bent niet iedere keer het gedr ag aan het heroverwegen, maar je kiest
nog wel voor het uitvoeren van het gedrag. Terug naar het voorbeeld van autorijden.
Je bent niet meer bewust bezig met de handelingen, maar je bent wel gemotiveerd
om te gaan autorijden en dat zet het gedrag in gang.
Flay e.a. (2009) erkennen dat gewoontegedrag lastig te veranderen is, maar dat dit
wel mogelijk is. De persoon wordt gemotiveerd om te willen veranderen en zich
bewust te worden van zijn gedrag. Onbewust gedrag speelt vooral een rol als een
persoon iets wil veranderen; dan zal hij eerst een analyse van zijn huidige gedrag
moeten maken. Dat is ook terug te zien bij de fases van gedragsverandering. Een
veelgebruikt model (zie o.a. Kuiper & De Laat, 2010; Wesdorp, Van Hooft,
Duinkerken & Van Geuns, 2010; Nibud, 2008) is dat van Prochaska, Nocross &
DiClemente (2007). Van Geuns (2013) zegt het volgende over dit model:
“Het werk van Prochaska en DiClemente heeft niet alleen zijn waarde bewezen als
theoretisch verklaringsmodel, maar vormt ook de basis voor specifieke omgang van
professionals met burgers in de praktijk van alledag.”
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In het model onderscheiden Prochaska e.a. zes fasen:
1. voorstadium, in eerste instantie ervaart een persoon niet dat hij een
probleem heeft;
2. overwegen, de tweede stap is dat de persoon de voor- en nadelen van zijn
situatie tegen elkaar afweegt en overweegt om zijn gedrag te gaan
veranderen;
3. beslissen en voorbereiden, de persoon besluit zijn gedrag te gaan
veranderen en de persoon treft daarvoor de nodige voorbereidingen;
4. uitvoeren, hij vertoont het nieuwe gedrag;
5. volhouden, waarin de persoon volhardt in het nieuwe gedrag en
moeilijkheden die hij tegenkomt weerstaat;
6. terugval, waarin hij terugvalt in zijn oude gedrag en leert met vallen en
opstaan.
Figuur 3.1: Fases van gedragsverandering

Bron: overgenomen van Geld en gedrag (Nibud, 2008, p. 27).

Gedrag kan dus alleen worden aangepast als een persoon zich bewust is van het
gedrag en daardoor zijn gedrag kan heroverwegen. De theorieën die hieronder
worden besproken nemen gedragsverandering en bewust of onbewust gedrag niet in
beschouwing, maar de factoren die bijdragen aan het ontstaan van bepaald gedrag.
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3.3

‘The capability approach’

‘Financial capability’, besproken in hoofdstuk 2, is een van de meest gebruikte
begrippen om aan te geven waartoe mensen in staat zouden moeten zijn om goed te
kunnen rondkomen. Het begrip komt voort uit de ‘capability approach’. Binnen deze
benadering wordt niet alleen de persoonlijke (ook wel interne) mogelijkheden van de
persoon om bepaald gedrag te kunnen uitvoeren meegenomen, maar ook de
externe mogelijkheden die een persoon heeft om dat gedrag te kunnen vertonen
(Johnson & Sherraden, 2007). Vertaald naar financieel gezond gedrag zegt deze
benadering dat een persoon naast de motivatie om bepaald gedrag te vertonen, ook
de interne mogelijkheden (zoals kennis en vaardigheden) en externe mogelijkheden
(zoals toegang tot een bankrekening) moet hebben om financieel gezond gedrag te
kunnen vertonen.
De ‘capability approach’ geeft handvatten voor de factoren die van belang zijn voor
het bereiken van financiële gezondheid en welke omstandigheden dit bemoeilijken.
De ‘capability approach’ is geen zuivere gedragstheorie. In tegenstelling tot de TPB
(zie paragraaf 3.4) wordt de ‘capability approach’ vooral gebruikt als een normatief
framework. Dit framework wordt gebruikt om te evalueren en na te gaan hoe het is
gesteld met het welzijn en de sociale arrangementen van een individu. Ook wordt
het framework gebruikt om te analyseren hoe je dat welzijn en sociale
arrangementen kunt verbeteren door politieke ideeën en voorstellen (Rob eyns,
2005). In het framework leggen de auteurs alle theoretische factoren bloot die ervoor
zouden moeten zorgen dat het gedrag en daarmee het welzijn van een individu een
bepaalde standaard haalt.
The ‘capability approach’ is ontwikkeld door Amartya Sen. Deze auteur heeft in 1998
de Nobelprijs voor Economics gewonnen voor zijn werk aan ‘Welfare economics’
(Nobelprize Organisation, 1998). De ontwikkeling van het concept ‘capability’ is een
van zijn speerpunten. Naast Sen heeft Martha Nussbaum veel gedaan om ‘the
capability approach’ verder te ontwikkelen. De theorie is ontstaan als een reactie op
de standaard zienswijze op de gesteldheid van een gemeenschap (Anand, 2005).
De kern van deze benadering is het gegeven dat in het w erkelijke leven de
‘capability’ van individuen (of groepen van individuen) om van relevante waarden te
profiteren nu eenmaal verschillend is en dat een theorie die zich concentreert op een
rechtvaardige verdeling van die waarden, zijn doel voorbijschiet wa nneer deze geen
rekening houdt met dit gegeven (Sen, 2009). De theorie wordt inmiddels veel
gebruikt om de standaard van leven te evalueren en is gebruikt in verschillende
academische studies en door politici (Anand, 2005). In plaats van te kijken naar wat
mensen doen, zouden beleidsmakers meer de mogelijkheden en de keuzes die
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personen hebben, in beschouwing moeten nemen. Sen (1977) geeft aan dat
personen niet altijd de keuze maken die beleidsmakers verwachten. Alleen
meenemen wat mensen doen, geeft weinig inzicht in wat ze kunnen en welke
mogelijkheden ze hebben. Mensen maken keuzes die niet altijd rationeel zijn. Sen
is, zoals al eerder aangehaald, geen aanhanger van de rationele-keuzetheorie. In
1977 schreef hij het artikel ‘Rational Fools’, als kritiek op deze theorie. Ook zijn
consumenten soms niet op de hoogte van de keuzes die zij eigenlijk allemaal
hebben, dan zijn zij eigenlijk gescheiden van de mogelijkheid om er gebruik van te
maken.
Er zijn twee hoofdfactoren binnen de theorie van de ‘capability approach’, namelijk
de ‘functionings’ en de ‘capabilities’. Een ‘functioning’ is de uitkomst (het gaat om
wat personen daadwerkelijk doen) en een ‘capability’ is de mogelijkheid om dat te
kunnen bereiken (Sen, 1987; Anand, 2005). ‘Capabilities’ zijn een vorm van
vrijheden, zij geven aan wat de werkelijke mogelijkheden zijn om het leven te leven
dat je zou willen. Belangrijk hierbij is dat het niet alleen gaat om het aantal keuzes
dat je hebt, maar ook om de kwaliteit van die keuzes (Sen, 1987). Clark (2006, p. 3)
geeft een korte weergave van de 'capability approach':
‘Commodity  Capability (to function)  Function(ing)  Utility (e.g. happiness)’
Een persoon start dus met bepaalde ‘grondstoffen’ (hiermee worden inkomen en
goederen bedoeld). Dit wordt aangevuld door de mogelijkheden en vrijheden die een
persoon heeft, wat resulteert in een bepaalde uitkomst. Die uitkomst leidt tot utilities,
waarmee in dit geval nut, emoties e.d. worden bedoeld.
Sen verstaat onder een ‘capability’ niet een enkele mogelijkheid; het gaat om de set
van mogelijkheden die je hebt (Clark, 2006, p. 4).
Nussbaum beschrijft dat ‘capability’ rekening moet houden met ‘interne capabilities’,
zoals mogelijkheden, kennis en vaardigheden, maar ook met externe
omstandigheden en de hoeveelheid aan keuzes die beschikbaar is. Intern en extern
samen bepalen de mogelijkheden van een persoon (Nussbaum, 2000). Sen erkent
het bestaan van interne en externe factoren, maar benoemt deze niet expliciet
(Clark, 2006, p. 9).
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Figuur 3.2: Stroomschema van de set van ‘capabilties’ van een persoon en zijn persoonlijke
en sociale context

Bron: overgenomen van The Capability Approach: a theoretical survey (Robeyns, 2005,
p. 98).

Het stroomschema maakt ook de verhouding tussen de 'capability approach' en
‘financial capability’ duidelijker. Zoals beschreven in paragraaf 2. 5.5 zijn daar drie
elementen waarvan wordt aangenomen dat dit de ‘financial capability’ beïnvloeden :


kennis en begrijpen;



vaardigheden;



vertrouwen en houding.

Deze elementen vallen onder de set van capabilities die mensen hebben en worden
beïnvloed door de sociale context (linksboven). Persoonlijkheid wordt ook
meegenomen bij ‘financial capability’; dat is terug te zien bij de 'capability approach'
in de ‘personal history and psychology’ (rechtsboven). Deze beïnvloeden de keuze
die personen hebben, nadat door de capability de keuzes zijn afgebakend en
beperkt. Er blijven vaak dus nog wel meerdere opties over, die worden aangestuurd
door de factoren beschreven het midden- en rechtsboven van figuur 3.2.
The capability approach en financiële gezondheid
De 'capability approach’ betekent dat om financieel gezond te kunnen zijn, ‘financial
capabilty’ (een set aan mogelijkheden om het gezonde gedrag te kunnen vertonen)
een voorwaarde is. Hierbij niet alleen de interne capabilities in ogenschouw nemend,
maar ook de externe mogelijkheden. De ‘capability approach’ impliceert dat mensen
moeten leren hoe ze financieel zelfredzaam kunnen zijn of financieel inzicht kunnen
vergaren, maar tegelijkertijd moeten ze ook de instrumenten en mogelijkheden
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hebben om op een juiste wijze met geld te kunnen omgaan ( CYFI, 2012).
Wetenschappers zijn het erover eens dat naast financiële bekwaamheid van de
persoon, ook mogelijkheden vanuit de maatschappij moeten worden geboden om
financieel gezond te kunnen zijn. Sen (1987) geeft aan dat bekwaamheid te maken
heeft te maken met echte mogelijkheden om je individuele mogelijkheden te kunnen
uitvoeren. De meeste onderzoekers focussen hierbij echter voornamelijk op de
toegang die personen hebben tot financiële producten of het generen van inkomen
(CYFI, 2012; Johnson & Sherraden, 2007; Dixon, 2006). Financiële ongezondheid
wordt echter vaak veroorzaakt door zaken in de omgeving, zo als een
inkomensterugval door incidenten (Madern & Van der Schors, 2012; Nibud, 2010;
Van Ommeren e.a., 2009). Alleen in beschouwing nemen hoe de toegang tot
financiële producten en inkomen is, is dus onvoldoende. Om financieel gezond te
zijn, is financiële bekwaamheid in de ruime zin van het woord een vereiste.
Uit figuur 3.2 wordt duidelijk dat er naast ‘interne capabilities’ en externe
mogelijkheden ook nog sprake is van een keuze - ‘choice’ - die personen hebben.
‘Financiële bekwaamheid’ gaat dus niet alleen over de kennis en vaardigheden die
personen moeten hebben, maar ook om hun motivatie om aan de slag te gaan.
De 'capability approach' verklaart echter ook een groot deel niet. Er blijft veel
onduidelijk als vanuit deze aanpak het ontstaan van financieel gezond gedrag in
kaart wordt gebracht. De 'capability approach' gaat niet diep in op de vraag hoe
individuen hun keuze maken. Dat heeft onder andere kritiek opgeleverd van Dixon
(2006) in het rapport ‘Rethinking financial capability’. Bij het concept van ‘financial
capability’ wordt wel benoemd dat motivatie nodig is om financieel bekwaam te zijn,
ofwel de juiste keuze te maken, maar bijvoorbeeld zelfvertrouwen wordt niet
genoemd. Niet alleen over voldoende zelfvertrouwen beschikken is belangrijk, maar
ook over het niet overschatten van de eigen mogelijkheden (Dixon, 2006). De
meeste personen schatten hun eigen capaciteiten als bovengemiddeld goed in
(Slovic, 1987).
De ‘capability approach’ bevestigt dus de meeste factoren die in het vorige
hoofdstuk zijn onderscheiden, namelijk kennis en vaardigheden zijn nodig, maar ook
de externe omstandigheden zijn van belang. Daarnaast speelt ook de sociale
omgeving een rol. Zelfvertrouwen is geen element dat wordt benoemd binnen de
‘capability approach’, maar wordt door Dixon (2006) benoemd als tekortkoming. Om
te achterhalen welke invloeden verder nog een rol spelen bij de keuze die mensen
hebben, is het noodzakelijk echte gedragstheorieën, zoals de TPB, toe te passen op
financieel gezond gedrag.
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3.4 Theorie van gepland gedrag (TPB)
De TPB gaat dieper in op welke factoren naast ‘capabilities’ onze keuzes bepalen.
De TPB werd in 1985 door Icek Ajzen geïntroduceerd (Ajzen, 2011b). In het kort
stelt de theorie dat om gedrag te kunnen voorspellen, je moet onderzoeken wat de
intentie van personen is (zie figuur 3.3). De intentie wordt op haar beurt aangestuurd
door drie soorten overwegingen: als eerste de opvattingen over de waarschijnlijke
gevolgen van het gedrag (de gedragsovertuigingen), als tweede de opvattingen over
de normatieve verwachtingen van anderen (normatieve overtuigingen), en als derde
opvattingen over de aan- of afwezigheid van factoren die de uitvoering van het
gedrag kunnen bevorderen of belemmeren (controleovertuigingen) (Ajzen, 2002, p.
665). De gedragsovertuigingen vinden hun weerslag in de persoonlijke attitude ; de
normatieve overtuigingen vormen de subjectieve norm die mensen hanteren en tot
slot, de controleovertuigingen vormen de waargenomen gedragscon trole. Deze
variabelen sturen de intentie en via de intentie het gedrag aan.
Figuur 3.3: Schematische weergave TPB

Bron: aangepast van The Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991, p. 182).

De theorie is een reactie op het aggregratieprincipe (Ajzen, 1991, p. 180). Dit
principe laat zien dat algemene gedragingen goed zijn te voorspellen als je let op de
algemene houding van een persoon en zijn persoonskenmerken. Maar specifiek
gedrag in een specifieke situatie wordt er niet door verklaard. De invloed van de
houding en de persoonskenmerken van een persoon nemen af door de
aanwezigheid van andere factoren. Om het gedrag van een persoon te kunnen
voorspellen moet daarom volgens de TPB worden gekeken naar de intentie die
personen hebben om dat gedrag te vertonen: de gedragsintentie. In de intentie zit
de motivatie die personen hebben om bepaald gedrag uit te voeren (Ajzen, 1991).
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Als je personen vraagt naar hun mening, dan kun je op basis daarvan slechts in
enkele gevallen hun gedrag voorspellen. Dit wordt in de meeste gevallen
veroorzaakt door het principe van compatibiliteit. Er wordt meestal gevraagd naar
een algemene houding, of zienswijze, die niet in direct verband staat tot een
bepaalde gebeurtenis. Een gedraging in een specifieke situatie wordt beïnvloed door
allerlei factoren. Daarom gaat Ajzen uit van het concept van intentie. Intenties
vertegenwoordigen overeenkomstig gedrag over het algemeen erg goed (Ajzen,
2011a). Belangrijk hierbij is dat er een direct verband bestaat tussen de intentie en
het te voorspellen of te verklaren gedrag (Ajzen, 1991). Voor de TPB is de intentie
de manier om gedrag te analyseren. De theorie is ontwikkeld om gedrag te
voorspellen en te verklaren door rekening te houden met motivatie die zich
weerspiegelt in iemands intentie. Daarnaast bestaan andere factoren die slechts
deels door de wilskracht van een individu kunnen worden beoordeeld, maar wel
terug te zien zijn in de intentie (Ajzen, 2011a).
De algemene regel is: hoe sterker de intentie, hoe groter de kans dat de persoon dat
bepaalde gedrag gaan vertonen. Intentie voorspelt gedrag goed, maar zegt nog
niets over de reden dat iemand zich op een bepaalde manier gedraagt (Ajzen,
2011a). Het gedrag van mensen wordt, zoals in de introductie van deze paragraaf is
aangegeven, door drie soorten overwegingen geleid: de gedragsovertuigingen, de
normatieve overtuigingen en de controleovertuigingen (Ajzen, 2002, p. 665). Het
gaat dus om determinanten op drie verschillende niveaus, de natuur van de persoon
(intern), de sociale invloed (de omgeving) en tot slot hoe mensen omgaan met
controle (Ajzen, 2011a). Deze overtuigingen werken verschillend door.
De eerste determinant, de gedragsovertuigingen, hebben een gunstige of
ongunstige houding ten opzichte van het gedrag; zij vormen de attitude van de
persoon ten opzichte van het gedrag waarbij de persoonskenmerken en houding van
een persoon een rol spelen. Het gaat om de positieve of negatieve beoordeling van
het gedrag dat wordt aanschouwd.
Als tweede de normatieve overtuigingen, waarbij de opvattingen van anderen een rol
spelen en het gevoel van sociale druk, oftewel de subjectieve norm.
De derde determinant die wordt gevormd door de controleovertuigingen, is de
inschatting van de eigen mogelijkheden om het gedrag daadwerkelijk te kunnen
uitvoeren, de waargenomen gedragscontrole (Ajzen, 2011a). Als er dan sprake is
van een voldoende mate van daadwerkelijke controle over het gedrag, wordt van
mensen verwacht dat zij hun intenties omzetten in gedrag (Ajzen, 2002). Intenties
worden verondersteld gelijk te zijn aan gedrag. Hier plaatst Ajzen (2002) een
kanttekening; omdat veel gedragingen afhankelijk zijn van de wilskracht van een
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persoon, moet de waargenomen gedragscontrole worden meegenomen in aanvulling
op de intentie om direct gedrag te kunnen voorspellen.
20
De theorie is een uitbreiding op de ‘Theorie van Beredeneerd Gedrag’ (TRA) die
Ajzen in 1975 samen met Fishbein ontwikkelde (Ajzen, 1991).
In de volgende paragrafen worden de verschillende determinanten toegelicht.
Paragraaf 3.4.1. gaat in op de persoonlijke attitude ofwel de gedragsovertuigingen,
paragraaf 3.4.2. beschrijft de subjectieve normen en de onderliggende normatieve
overtuigingen, paragraaf 3.4.3. beschrijft de waargenomen g edragscontrole en de
controleovertuigingen. In de laatste paragraaf 3.4.4 wordt bezien hoe de TPB kan
worden vertaald naar financieel gezond gedrag.
3.4.1

Persoonlijke attitude

De eerste determinant is de persoonlijke attitude. Dit element speelde al een rol bij
de TRA. Bij de attitude van de persoon gaat het om de houding ten opzichte van
bepaalde onderwerpen en gedragingen die daaraan zijn gelieerd. Deze attitudes
geven richting aan het gedrag. Naast de attitudes die personen over het gedrag
hebben, gaat het ook om de consequenties die personen koppelen aan de uitvoering
van het gedrag en hun attitude daarover (Ajzen, 2011a). Personen kunnen meerdere
attitudes over hetzelfde onderwerp hebben. Het gaat dan om cognitieve opvattingen
als ‘sparen is verstandig’ en om meer affectieve, morele of ethische opvattingen,
bijvoorbeeld ‘sparen is saai’. Om toch de attitude over een bepaald onderwerp te
kunnen meten, omzeilen Fishbein en Ajzen (1975) deze tegenstrijdigheden. Dit doen
ze door direct te vragen naar het totaaloordeel over een opvatting. Fishbein en
Ajzen zijn niet de enigen die eigen opvattingen die personen hebben over bepaald
gedrag, in beschouwing nemen. Bandura (1986) ontwikkelde de SCT, welke ook de
opvattingen van personen als uitgangspunt heeft. Deze theorie wordt in paragraaf
3.5 besproken.
3.4.2

Subjectieve norm

Een tweede determinant die direct van invloed is op de intentie, is de subjectieve
norm en daaraan gerelateerd de ervaren sociale invloed. Ook deze determinant was
al onderdeel van de TRA. De subjectieve norm is volgens Fishbein en Ajzen (1975)
de gepercipieerde (= waargenomen) verwachtingen van anderen. De gedachte
daarachter is dat wanneer een persoon deze norm negeert, hij sociale sancties kan
verwachten. Hierbij spelen twee factoren een rol: de normatieve verwachtingen, hoe
denkt iemand anders dat zijn omgeving zijn gedrag beoordeelt (‘normative beliefs’)
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en daarnaast de mate waarin de persoon van plan is zich daar iets van aan te
trekken (‘motivation to comply’).
Volgens Deutsch en Gerard (1955) kunnen sociale normen op twee manieren
sociale invloed uitoefenen. Ten eerste is sprake van wat zij noemen ‘informational
normative influence’. Dit houdt in dat personen informatie over welk gedrag het
meest voorkomt vertalen in een norm. Zo geeft de sociale omgeving richting en
houvast over wat iemand moet vinden in bepaalde situaties. Ten tweede
beïnvloeden ze directer het gedrag, via ‘social normative influence’. Dit is het
ervaren van sociale druk om zich te conformeren aan normen van anderen. De
sociale omgeving beloont ook gewenst gedrag, door daar waardering voor uit te
spreken, verbaal of non-verbaal. Deze goedkeuring van het eigen gedrag, met name
door personen in de directe omgeving, is belangrijk voor mensen. Bepaald gedrag
dat wordt gewaardeerd, zal zeer waarschijnlijk vaker worden vertoond. Het is
belangrijk te constateren dat gewaardeerd gedrag en gewenst gedrag niet altijd
hetzelfde zijn. Een typisch Nederlands voorbeeld is fietsen door rood licht ; vaak
wordt doorfietsen meer gewaardeerd dan wachten voor een ‘nutteloos’ stoplicht.
“Iedereen doet het toch” is de vaak gehoorde legitimering. Maar dat het niet
wenselijk is, blijkt wel uit het feit dat door rood rijden een boete van negentig euro
(2014) kan opleveren.
Net als bij de attitude gaat Ajzen ervan uit dat de subjectieve normen een uitwerking
zijn van iemands overtuigingen, in dit geval de overtuigingen dat bepaalde groepen
of individuen goedkeuring of afkeuring geven aan een bepaalde gedraging. Naast
goed- of afkeuring speelt ook mee of iemand denkt dat deze sociale omgeving zelf
mee zou doen in een bepaalde gedraging (Ajzen, 2011a).
3.4.3

Waargenomen gedragscontrole

De derde en laatste determinant van de gedragsintentie is de waargenomen
gedragscontrole. Waargenomen gedragscontrole neemt in beschouwing of je het
gewenste gedrag daadwerkelijk zou kunnen uitvoeren, althans of de persoon dat zelf
denkt (Ajzen, 2002). Je neemt mee of iemand iets zou kunnen, maar als je de
intentie van een persoon voor het vertonen van bepaald gedrag wil t meten, dan is
het bijna niet mogelijk om altijd te meten hoeveel controle een persoon
daadwerkelijk heeft op de situatie. Wat je wilt kunnen meten is hoeveel controle de
persoon denkt te hebben op de situatie, vandaar de toevoeging van de
waargenomen gedragscontrole. Dit is een reflectie van de daadwerkelijke controle
die een persoon heeft. (Ajzen, 2011a). Net als de vorige twee determinanten is ook
de waargenomen gedragscontrole een afgeleide van overtuigingen. In dit geval gaat
het om overtuigingen over de aan- of afwezigheid van faciliteiten of belemmeringen
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om het gedrag te kunnen uitvoeren. Deze overtuigingen kunnen te maken hebben
met ervaring, maar zijn vaak ook beïnvloed door indirecte informatie over het
gewenste gedrag. De indirecte informatie wordt verkregen door anderen te
observeren die het gedrag uitvoeren, of andere factoren die het gedrag makkelijker
of juist moeilijker lijken te maken. Hoe meer benodigde informatie of mogelijkheden
het individu denkt te hebben, des te groter de kans dat hij dat gedrag gaat uitvoeren
(Ajzen, 2011a).
De waargenomen gedragscontrole speelde nog geen rol in de TRA van Fishbein en
Ajzen (Ajzen 2011a). De TRA is in 1975 ontwikkeld door Fishbein en Ajzen (Ajzen,
1991). Ook bij deze theorie is de aanname dat gedrag van mens en het directe
gevolg is van gedragsintenties. Het model werkte redelijk goed; alleen na een aantal
jaren kwamen Fishbein en Ajzen tot de conclusie dat het model alleen werkte in
situaties waarbij de onderzochte personen volledige controle hebben over de
situatie. Als dat niet het geval was, dan was de voorspellende kracht van het model
veel kleiner. Dit leidde tot de toevoeging van determinant 'perceived behavioural
control' en de TPB (Verstegen e.a., 2003). In deze determinant spelen nietmotivationele factoren een grote rol (Ajzen, 1991). Deze zijn deels vergelijkbaar met
de externe mogelijkheden uit de 'capability approach'. Na bestudering van diverse
onderzoeken met TRA als uitgangspunt concludeerde Ajzen dat drie factoren
verantwoordelijk zijn voor het verschil tussen intentie en gedrag. De eerste factor is
dat de gemeten intentie en het gemeten gedrag niet overeenkomen. De TPB heeft
een betere voorspellende en verklarende waarde naarmate het gedrag dat je wilt
meten, beter is gespecificeerd. De tweede factor is dat intenties niet stabiel zijn. Het
is daarom belangrijk de intentie zo kort mogelijk voor het gedrag te meten. Er
kunnen anders andere factoren een rol gaan spelen die de intentie beïnvloeden. De
derde factor die Ajzen (2011a) onderscheidt is dat personen andere dingen zeggen
dan ze van plan zijn te gaan doen.
De eerste en de derde factor hebben met name te maken met de validiteit van het
onderzoek. De tweede factor laat echter zien dat personen niet altijd controle
hebben over de situatie. Of iemand gedrag gaat vertonen, hangt niet alleen af van
de motivatie van een persoon, maar ook van het ontbreken van capaciteit en
psychologische neigingen (interne mogelijkheden), alsmede de beschikbaarheid van
vereiste mogelijkheden en bronnen (externe mogelijkheden) (Ajzen, 2011a) ,
vergelijkbaar met de 'capability approach'. Ajzen (2011a) splitst dus factoren die de
mate van controle die een persoon zelf heeft over zijn gedrag , in twee groepen. Als
eerste zijn er verschillende interne factoren die een rol spelen. Een persoon moet
over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken om een taak te kunnen
uitvoeren. Deze problemen kunnen over het algemeen worden overwonnen.
102

Als interne factor voert Ajzen ook een groep aan die bijna niet is aan te leren of te
vergaren. Het gaat hierbij om intense emoties en compulsies. Deze emoties , of
bijvoorbeeld hoge niveaus van stress, maken verstandig nadenken en rationele
keuzes zeer moeilijk. De tweede groep wordt gevormd door de externe factoren.
Personen moeten de mogelijkheden hebben om actie te kunnen ondernemen en zij
zijn vaak afhankelijk van anderen om te kunnen presteren. De interne en externe
factoren samen bepalen de hoeveelheid controle die personen op het uitvo eren van
een gedraging hebben. Deze factoren worden in de TPB meegenomen door middel
van de waargenomen gedragscontrole.
3.4.4

Theorie van gepland gedrag (TPB) en financiële gezondheid

De TPB gaat dieper in op de determinanten die ervoor zorgen dat personen
bepaalde keuzes maken. Minder dan de 'capability approach' gaat het in op de
mogelijkheden die een persoon heeft. De TPB heeft aandacht voor veel
verschillende factoren die in het vorige hoofdstuk zijn onderscheiden. De meeste
factoren komen tot uitdrukking via de overtuigingen van de persoon zelf. Alleen de
zelfinschatting, de motivatie als equivalent van intentie en de houding ten opzichte
van het gedrag, komen direct in het model van Ajzen terug. De determinanten die
Ajzen onderscheidt zijn eigenlijk opvattingen die op hun beurt ook weer worden
gevormd door andere determinanten. Welke determinanten de subjectieve norm
beïnvloeden, wordt slechts oppervlakkig beschreven. Wat bepaalt of een persoon
zich meer of minder aantrekt van de overtuigingen in zijn omgev ing komt niet naar
voren. Voor financieel gezond gedrag is het van belang dat gedrag door de intentie
(ofwel motivatie voor het gedrag) wordt bepaald. En dat die intentie weer door drie
determinanten wordt aangestuurd: de eigen attitude, de subjectieve normen en de
waargenomen gedragscontrole. Een andere belangrijke les zit in de drie factoren die
Ajzen benoemde als reden dat de TRA niet voldoende werkte. Belangrijk is dat je
het concept dat je meet, specifiek moet maken. Goed omgaan met geld is als
concept te breed, financieel gezond gedrag ook. Het is belangrijk om te weten uit
welk gedrag financieel gezond gedrag bestaat om dan vervolgens te kunnen
analyseren hoe die gedragingen worden aangestuurd. Ook is het belangrijk om kort
na het gedrag de intentie te meten en niet alleen de intentie, maar ook het werkelijke
gedrag.
Binnen de TPB is veel aandacht voor de rol van de sociale omgeving. Ook binnen
deze stroming is alleen aandacht voor de overtuiging van een persoon en zijn
perceptie van de mening van zijn sociale omgeving. Daadwerkelijke hulp wordt niet
meegenomen. Opvallend is verder dat Ajzen het vertrouwen in het uitvoeren van
een taak niet los ziet van de daadwerkelijke mogelijkheden van een persoon. In de
'capability approach' wordt dit wel los meegenomen.
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3.5 De sociaal cognitieve theorie (SCT)
Het concept van waargenomen gedragscontrole lijkt sterk op het concept ‘selfefficacy’ van Bandura (Ajzen, 2011a; Lechner e.a., 2010). Het concept van
waargenomen gedragscontrole is afgeleid van dit concept en is conceptueel gelijk
aan waargenomen gedragscontrole (Ajzen, 2002). ‘Self-efficacy’ komt uit de SCT
van Bandura (1986). Omdat binnen het werkveld het zelfvertrouwen van de klanten
steeds vaker als belangrijk element wordt benoemd, heeft de bespreking van ‘self efficacy’ een toegevoegde waarde. Meer nog dan de waargenomen gedragscontrole
staat hier het vertrouwen in het kunnen uitvoeren van een taak centraal. Alvorens in
te gaan op ‘self-efficacy’ zal ik eerst kort de SCT bespreken om de kaders van dit
concept duidelijk te maken.
Bandura (1986) ontwikkelde de SCT. De theorie is een verdere uitwerking van de
sociale leertheorie van Bandura. Inmiddels is het belang van de SCT algemeen
erkend (Lechner e.a., 2010). Waar de TPB de focus legt op de overtuigingen die een
persoon heeft, focust de SCT op de verwachtingen van een persoon. Volgens deze
theorie wordt menselijk gedrag voornamelijk bepaald door de verwachtingen die de
persoon heeft van dat gedrag. Er zijn verschillende type n verwachtingen die een rol
spelen. Als eerste de verwachtingen over de gevolgen die het gedrag heeft voor
zowel de sociale als de fysieke omgeving: de ‘situation-outcome expectancies’. Als
tweede de verwachtingen over de consequenties van de persoonlijke acties : ‘actionoutcome expectancies’. En het derde type zijn de verwachtingen of iemand zelf
denkt in staat te zijn een bepaalde actie uit te voeren: ‘self-efficacy’. Dit begrip ‘selfefficacy’ staat centraal binnen de SCT, en specifiek van dit onderdeel wordt het
belang algemeen erkend (Lechner e.a., 2010, p. 90). In figuur 3.4 is de theorie
schematisch weergegeven.
Figuur 3.4: Schematische weergave SCT

Bron: aangepast van Determinanten van gedrag (Lechner e.a., 2010, p. 91).
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Binnen SCT focust Bandura dus op de uitkomstverwachtingen die personen hebben;
welke voor- en nadelen koppelen zij aan bepaald gedrag? Dit gaat dan ook over
voor- en nadelen op de lange en de korte termijn. Dit is goed terug te zien bij het
spaargedrag. De meeste mensen weten dat niet-sparen onverstandig is, maar
slechts een klein deel spaart daadwerkelijk voor het gewenste bedrag. Uit
onderzoek van het Nibud (2005) blijkt dat meer dan negentig procent van de
huishoudens een financiële reserve noodzakelijk vindt, maar dat slechts de helft het
gewenste bedrag als buffer beschikbaar heeft. De voordelen van de acties op de
korte termijn (geld uitgeven) wegen zwaarder dan de nadelen die op de lange
termijn worden verwacht.
Van Dijk en Zeelenberg zeggen hierover het volgende in het boek ‘De menselijke
beslisser’:
“Het beschrijven en verklaren van preferenties door de tijd heen blijkt moeilijk te zijn,
terwijl het een verschijnsel van alledag is. Zo hebben de meesten van ons een
voorkeur voor een goed verzorgde oude dag, maar tegelijkertijd geen zin om daar op
dit moment tijd en geld in te steken. Ook willen we graag gezond zijn en blijven,
maar beginnen we liever morgen met sporten en te letten op ons dieet. Thaler
spreekt in dit verband over een conflict tussen de ‘doener’ en de ‘planner’ in ons.
Terwijl de doener steeds de kortetermijndoelen nastreeft, probeert de planner in ons
de langetermijndoelen te verwezenlijken. Vaak wint de doener het van de planner
(bijvoorbeeld Thaler en Shefrin 1981). Ofwel, de mens heeft te kampen met een
gebrekkige ‘zelfcontrole’, die leidt tot diverse problemen als overgewicht,
onafgemaakte studies, en onvolledige pensioenen…….” (2009, p. 35).
Bandura benadrukt dat gedrag dynamisch is: gedrag is het gevolg van continue
interacties en onderlinge beïnvloeding tussen de omgeving, de persoon en het
gedrag van de persoon. Mensen leren niet alleen door zelf gedrag uit te voeren, zij
leren ook door anderen te observeren. Bandura stelt ‘self-control’ centraal; personen
kenmerken zich door zichzelf doelen te stellen en strategieën te hanteren om die
doelen ook daadwerkelijk te bereiken. De theorie is eigenlijk bedoeld als
gedragsverklaringstheorie, maar wordt nu ook vaak gebruikt als leidraad voor het
bedenken van interventies gericht op gedragsverandering (Lechner e.a., 2010). In
onderzoek is aangetoond dat het concept ‘self-efficacy’ een belangrijke rol speelt
(Luszczynska & Schwarzer, 2005, p. 635; Bandura, 1997).
In paragraaf 3.5.1 wordt dieper ingegaan op het concept ‘self -efficacy’, in paragraaf
3.5.2 wordt het verschil tussen ‘self-efficacy’ en zelfvertrouwen toegelicht. Het
verschil tussen ‘self-efficacy’ en de ‘waargenomen gedragscontrole’ wordt
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beschreven in paragraaf 3.5.3. De verhouding tussen SCT en financieel gezond
gedrag komt ten slotte aan bod in paragraaf 3.5.4.
3.5.1

‘Self-efficacy’

‘Self-efficacy’ is de verwachting die personen hebben over hun eigen vermogen om
bepaald gedrag te kunnen uitvoeren (Lechner e.a., 2010), ofwel het zelfvertrouwen
in dat bepaalde gedrag. Bandura heeft het concept als volgt geformuleerd:
“Perceived self-efficacy is defined as people's beliefs about their capabilities to
produce designated levels of performance that exercise influence over events that
affect their lives. Self-efficacy beliefs determine how people feel, think, motivate
themselves and behave. Such beliefs produce these diverse effects through four
major processes. They include cognitive, motivational, affective and selection
processes.” (Bandura, 1994, p. 71).
In de meeste artikelen haalt hij echter de korte definitie aan, die aansluit bij de
definitie van Lechner e.a. (2010):
“Perceived self-efficacy, or a belief in one's personal capabilities, …”
(Bandura, 1997, p. 4).
“Perceived self-efficacy is concerned with people’s beliefs in their capabilities to
produce given attainments.” (Bandura, 2006, p 307).
In deze dissertatie wordt daarom aangesloten bij de definitie van Lechner e.a.
(2010).
Bandura (1977) onderscheidt drie dimensies binnen ‘self-efficacy’. De eerste, de
magnitude, ofwel de inschatting van de moeilijkheid van de vaardigheden die nodig
zijn om bepaald gedrag uit te kunnen voeren. Als tweede dimensie ‘generality’,
generaliteit, de inschatting van de problemen die het gedrag in verschillende
situaties met zich mee kan brengen. En ten slotte ‘de sterkte’, de mate waarin
iemand het vertrouwen heeft dat hij in staat is het gedrag te kunnen uitvoeren. Deze
drie dimensies hoeven niet met elkaar overeen te komen. Iemand kan een bepaalde
taak als moeilijk inschatten (magnitude), maar ook denken dat hij zelf goed in staat
is die uit te voeren (sterkte). Hier speelt ervaring een rol. Als mensen een taak al
eens hebben uitgevoerd en het is niet gelukt, dan kan de ‘self-efficacy’ dalen. ‘Selfefficacy’ zal daarom ook sterk gerelateerd zijn aan de eigen vaardigheden, maar is
daar niet gelijk aan (Lechner e.a., 2010). Om dat te illustreren beschrijft Bandura
(1986, p. 424) een experiment van Collins, waarbij aan kinderen is gevraagd een
wiskundeprobleem op te lossen. De kinderen hebben allemaal dezelfde
vaardigheden, maar ze hebben verschillende ‘self-efficacy’ over het oplossen van
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het wiskundeprobleem. De kinderen met een hoge ‘self-efficacy’ deden het beter
dan de kinderen die een lagere ‘self-efficacy’ hadden.
Waargenomen ‘self-efficacy’ beïnvloedt het functioneren van personen op vier
manieren (Bandura, 1997):


Cognitief: personen met hoge ‘self-efficacy’ zijn eerder geneigd om hogere
doelen voor zichzelf te stellen, vooruit te kijken en zich te concentreren zich
op succesvolle resultaten i.p.v. wat er mis kan gaan .



Motivatie: personen motiveren zichzelf door de vorming van opvattingen
over wat ze kunnen doen, het anticiperen op waarschijnlijke uitkomsten, het
stellen van doelen en het plannen van hun acties. Hun motivatie zal sterker
zijn als ze denken dat ze hun doelen kunnen bereiken en zij denken in staat
te zijn om eventuele plannen aan te passen. ‘Self-efficacy’-overtuigingen
bepalen daarmee de doelen die personen voor zichzelf stellen, hoeveel
moeite ze ervoor doen om de doelen te behalen, hoe lang ze volharden, en
hoe veerkrachtig zij zijn bij het verwerken van tegenslagen gedurende het
traject.



Stemming of ‘affect’ (subjectief gevoel of emotie): de hoeveelheid stress
die personen ervaren in een moeilijke situatie, hangt grotendeels samen met
hoe goed ze denken dat ze in staat zijn om met de situatie om te kunnen
gaan. De oorzaak van stress ligt in het onvermogen om negatieve gedachten
uit te schakelen. Personen met een hoge ‘self-efficacy’ zijn in staat om te
ontspannen, hun aandacht af te leiden, zichzelf te kalmeren en steun van
vrienden, familie en anderen te zoeken.



Depressie: lage ‘self-efficacy’ kan leiden tot een depressie. Dit komt doordat
een persoon niet in staat is om depressieve gedachten te voorkomen ; een
lage ‘self-efficacy’ zorgt ervoor dat personen minder hoop hebben op
verbetering en personen met ‘self-efficacy’ ontwikkelen vaak geen
bevredigende sociale relaties.

Personen met een lage ‘self-efficacy’ vermijden moeilijke taken, hebben weinig
ambitie en hebben weinig binding met hun doelen. Zij zien vooral beren op de weg,
de consequenties van falen en hun persoonlijke tekortkomingen. Door falen
verliezen zij het vertrouwen in zichzelf. Bij moeilijke taken geven ze dan ook sneller
op. Personen met een hoge ‘self-efficacy’ zien lastige taken juist als een uitdaging,
zij concentreren zich op de taak en niet op zichzelf. Zij verdubbelen hun inzet als ze
uitdagingen of tegenslagen tegenkomen.
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3.5.2

‘Self-efficacy’ versus zelfvertrouwen

‘Self-efficacy’ lijkt heel erg op het Nederlandse begrip zelfvertrouwen of in het
Engels ‘self-esteem’ of ‘self-confidence’. ‘Self-efficacy’ gaat erover of je denkt dat je
in staat bent om een bepaalde taak uit te voeren en daarin te slagen en is
gerelateerd aan andere concepten als zelfvertrouwen, motivatie en optimisme
(Lown, 2011). Het denken of je in staat bent om een bepaalde taak uit te voeren
geeft het belangrijkste verschil weer met zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen gaat over
het beeld dat een persoon van zichzelf als geheel heeft, een inschatting van wat hij
waard is (Bandura, 2006, p. 308). ‘Self-efficacy’ gaat over het uitvoeren van een
bepaalde taak. Je kunt een lage ‘self-efficacy’ hebben over het uitvoeren van een
bepaalde taak, denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om de 10 km onder de 13
minuten te schaatsen, maar dat betekent niet dat je ook een laag zelfvertrouwen
hebt, tenzij je Sven Kramer heet. Voor Sven Kramer is het belangrijk om die taak te
kunnen volbrengen; voor de gemiddelde Nederlander niet en daarom zal het
zelfvertrouwen van de gemiddelde Nederlander ook niet dalen door de erkenning dat
het uitvoeren van die opdracht niet gaat lukken. Andersom zal het wel zo zijn dat
iemand die een laag zelfvertrouwen heeft over het algemeen ook een laag ‘self efficacy’ heeft voor veel taken en weinig geloof heeft in het behalen van bepaalde
doelen, maar ook dat kan per taak verschillen.
In de afgelopen jaren zijn onderzoekers ook steeds meer geïnteresseerd geraakt in
de vorm van ‘self-efficacy’ die wordt geassocieerd met persoonlijkheidskenmerken;
‘general self-efficacy’ (Chen, Guly & Eden, 2001, p. 63). ‘General self-efficacy’ is
gedefinieerd als volgt:
“individuals’ belief in their ability to perform well in a variety of situations ”
(Scherbaum, Cohen-Charash & Kern, 2006, p. 1047).
Veel onderzoekers beschouwen ‘self-efficacy’ als een meting van de mate van
motivatie en ‘general self-efficacy’ als eigenschap die je motivatie weergeeft (Chen
e.a., 2001, p. 63). Ook ‘general self-efficacy’ verschilt van zelfvertrouwen (Chen
e.a., 2001; Gardner & Pierce, 1998; Eden, 1988). Het concept van zelfvertrouwen is
breder en gaat niet alleen over de motivatie om bepaalde taken uit te voeren.
In het werkveld wordt steeds vaker gesproken over het gebrek aan zelfvertrouwen
bij de klanten en dat er moet worden gewerkt aan de ‘empowerment’. De
voedselbank van Amsterdam geeft bijvoorbeeld een variant op de budgetcursus
genaamd ‘Op Eigen Kracht-training’. Deze training heeft als doelstelling:
“Het vergroten van eigenwaarde waardoor zij beter toegerust zijn om zelfredzamer in
de samenleving te staan” (Hoogland & Van de Beek, 2010, p. 5).
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Mijns inziens gaat het eigenlijk over het begrip ‘self -efficacy’. Het gaat namelijk niet
over het handelen in de samenleving en het algehele zelfvertrouwen van een
persoon, maar om de mogelijkheden en het geloof van de persoon om uit de
financiële problemen te kunnen komen.
3.5.3

‘Self-efficacy’ versus de waargenomen gedragscontrole

Het verschil tussen ‘self-efficacy’ en de waargenomen gedragscontrole is dat de
laatste meer betrekt in de analyse dan alleen de verwachting dat je iets zou kunnen
uitvoeren.
‘Self-efficacy’ en de waargenomen gedragscontrole lijken sterk op elkaar ; beide
beschrijven de waargenomen mogelijkheden van een persoon om bepaald gedrag te
vertonen (Ajzen, 2002, p. 668). Dat is niet vreemd: Ajzen erkent dat de
waargenomen gedragscontrole is afgeleid uit het concept van ‘self-efficacy’ (p. 667).
Ook de waargenomen gedragscontrole gaat over het subjectieve gevoel van
controle over het uitvoeren van het gewenste gedrag (p. 668). Er zijn andere
wetenschappers die hebben beargumenteerd dat het co ncept ‘self-efficacy’ alleen
over de interne mogelijkheden van een persoon gaat en de waargenomen
gedragscontrole over de externe mogelijkheden van een persoon (o.a. Armitage &
Conner, 2001, p. 476). Er is geen indicatie dat Bandura alleen de interne facto ren
heeft benoemd; Ajzen ziet hier dan ook geen onderscheid (Ajzen, 2002). Hij
beschouwt ‘self-efficacy’ als een onderdeel van de waargenomen gedragscontrole.
Naast dat ‘self-efficacy’ een concept van de waargenomen gedragscontrole is, is er
nog een concept dat een rol speelt: de ‘controllability of the behavior’. Hier gaat het
om de gevoelsmatige controle die personen denken te hebben over het gedrag,
zowel interne als externe factoren (Ajzen, 2011a; Ajzen, 2002, p. 672). Het concept
‘controllability of the behavior’ lijkt overeenkomsten te hebben met de ‘locus of
control’ die in het volgende hoofdstuk wordt besproken. Waar ‘locus of control’ een
algemene persoonlijkheidstrek is, is ‘controllability of the behavior’ direct aan het
gedrag verbonden.
Cheung en Chan (2000, aangehaald in Ajzen, 2002 p. 672) hebben een metaanalyse gedaan op de ‘waargenomen gedragscontrole’. Dit leverde twee resultaten
op de ‘self-efficacy’, ofwel de ervaren moeilijkheid van de taak en de ‘controllabilty’,
ofwel het geloof in hoeverre de persoon zelf verantwoordelijk is voor het gedrag.
Een schematische weergave hiervan is te vinden in figuur 3.5.
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Figuur 3.5: Hiërarchisch model van de waargenomen gedragscontrole

Bron: overgenomen van Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and
the Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2002, p. 679).

Er is meer bewijs gevonden voor dit onderscheid (voor opsomming, zie Armitage &
Conner, 2001, p. 476). In hun eigen studie komen zij tot de conclusie dat zowel ‘self efficacy’ als de ‘waargenomen gedragscontrole’ goed de intentie en het gedrag
verklaren, beter dan de andere determinanten uit de TPB. Opvallend is dat ‘self efficacy’ de meeste variantie binnen de intentie kon verklaren en dat ‘self -efficacy’
en de ‘waargenomen gedragscontrole’ een even groot aandeel hadden in de
variantie in gedrag. Beide concepten zijn dan ook te gebruiken als voorspeller van
gedrag. Het voordeel van ‘self-efficacy’ is dat deze beter is geoperationaliseerd
(Armitage & Conner, 2001, p. 487).
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3.5.4

SCT en financieel gezond gedrag

De theorie van Bandura vertoont veel overeenkomsten met de TPB. De SCT focust
meer op de verwachtingen die personen hebben over de gevolgen van het gedrag
en de verwachting dat iemand ook in staat is het gedrag uit te voeren. De gevolgen
van het gedrag komen in de TPB aan de orde bij met name de sociale norm. De
‘self-efficacy’ is een concept dat belangrijk is om te benoemen. Ajzen b eschouwt het
als onderdeel van de waargenomen gedragscontrole. In het werkveld wordt vaak
aangegeven dat het ontbreekt aan zelfvertrouwen bij de klanten en dat er moet
worden gewerkt aan de ‘empowerment’. Zoals aangegeven gaat het daar eigenlijk
niet om zelfvertrouwen, maar om de ‘self-efficacy’ van personen. ‘Self-efficacy’ zou
dus weer een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de schuldenproblematiek.
Personen met hoge ‘self-efficacy’ stellen hogere doelen, ze zijn meer gemotiveerd
en gaan uitdagingen aan. Financieel gezond gedrag vraagt dat je actief aan de slag
gaat met je persoonlijke financiën; daarvoor is waarschijnlijk een bepaalde
hoeveelheid ‘self-efficacy’ nodig.

3.6 Determinanten die financieel gedrag beïnvloeden
Bij de TPB spelen drie determinanten een rol, te weten persoonlijke attitude,
subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole (waar ‘self-efficacy’ dus een
onderdeel van is). Deze drie determinanten zijn ook terug te vinden bij onderzoek
dat al is gedaan op het gebied van (financiële) gezondheid. Ook de SCT heeft
eenzelfde opbouw, waarbij met enkele determinanten het gedrag wordt verklaard.
Echter, deze determinanten worden zelf weer beïnvloed door andere determinanten.
De TPB als uitgangspunt genomen, wordt duidelijk dat de houding ten opzichte van
het gedrag, de subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole het gedrag
direct beïnvloeden, maar het zijn niet de enige determinanten die een rol spelen.
Deze drie hoofddeterminanten worden zelf ook weer beïnvloed door andere
factoren. Dat geldt ook voor de verwachtingen die een rol spelen in de SCT van
Bandura. Ook deze verwachtingen staan niet op zichzelf, maar zijn gevormd door
verschillende andere determinanten.
Deze determinanten zijn niet direct zichtbaar binnen de theorieën. Dit l everde zowel
Ajzen als Bandura de nodige kritiek op. Niet op de concepten als zodanig, maar
wetenschappers vinden dat Ajzen en Bandura te weinig aandacht hebben voor
affectieve, morele of ethische determinanten. Deze determinanten spelen wel een
rol binnen de concepten, maar alleen door hun invloed op de andere determinanten.
Om beter zicht te krijgen op hoe de determinanten binnen de TPB en de
verwachtingen in de SCT worden gevormd is het van belang om een breder
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perspectief in ogenschouw te nemen. De TTI geeft een breder perspectief. Deze
theorie neemt ook de achterliggende determinanten mee die een rol spelen.
In paragraaf 3.6.1 wordt de TTI verder toegelicht. De verhouding tussen de TTI en
financieel gezond gedrag komt in paragraaf 3.6.2 aan de orde.
3.6.1

Theory of Triadic influence (TTI)

Concluderend gaan zowel de TPB als de SCT ervan uit dat er nog vele andere
determinanten zijn die indirect het gedrag beïnvloeden. In het veld van
determinantenonderzoek is hier aandacht voor. De TTI (Flay, Snyder & Pertrai tis,
2009) is daarvan een voorbeeld. Deze laat ook zien wat de afzonderlijke invloed van
verschillende determinanten is. Zij spreken van drie niveaus oorzaken waaruit drie
typen determinanten zijn te onderscheiden, proximale, distale en ultieme
determinanten (Flay e.a., 2009). Ajzen focust op de proximale determinanten van
gedrag (Flay e.a., 2009); dit zijn de determinanten die het dichts verbonden zijn met
ons gedrag. Zij hebben de meest directe en sterkste invloed (Lechner e.a., 2010, p.
79). Onder de proximale determinanten vallen onder meer cognities en motivaties.
De distale determinanten staan wat verder van het gedrag af en hebben een meer
indirecte invloed. Tot slot de ultieme determinanten; deze staan ver van het
individuele gedrag af, maar beïnvloeden het wel via allerlei tussenliggende
processen.
De TPB gaat alleen in op de proximale determinanten. Figuur 3.6 laat de onderlinge
verhoudingen en de verschillende factoren zien die een rol kunnen spelen. De
factoren uit de TPB, die ook in de TTI directe voorspeller zijn van de intenties, zijn
de factoren die het meest direct het gedrag sturen.
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Zoals het figuur laat zien, onderscheidt Flay e.a. (2009) daarnaast drie typen
stromingen: oorzaken die liggen in de persoon, oorzaken die liggen in de sociale
omgeving en oorzaken die liggen in de omgevingsfactoren. Deze drie stromingen
sluiten aan op de factoren uit de TPB. Binnen de intrapersoonlijke stroming vallen
bijvoorbeeld persoonlijke karakteristieken die bijdragen aan de waargenomen
gedragscontrole of ‘self-efficacy’ (Flay e.a. 2009 p. 453). Jouw persoonlijkheid is van
invloed op hoe jij dat ervaart. De interpersoonlijke relaties dragen bij aan de sociale
normen en overtuigingen, en vormen daarmee de subjec tieve norm. Tot slot
beïnvloedt de culturele omgeving de houding van personen (Flay e.a., 2009). Ook
de ‘capability approach’ krijgt hierbinnen een plaats. Deze theorie besteedt veel
aandacht aan de externe factoren en de mogelijkheden van de persoon. De
omgeving wordt expliciet als een type stroming benoemd en ook de mogelijkheden
van de persoon, bijvoorbeeld zijn eigen vaardigheden komen terug in de
determinanten die Flay e.a. (2009) onderscheiden.
De TTI is tot stand gekomen, juist vanwege de versnippering in de theorieën. Flay
e.a. (2009) concluderen dat gedrag veel oorzaken heeft en dat deze gevarieerd zijn .
Elke oorzaak is slechts een stukje in een complexe puzzel van oorzaken. Verder
stellen zij dat verschillende theorieën, waaronder de TPB, focussen op verschillende
onderdelen van de puzzel. Dit maakt de theorieën onderling lastig te vergelijken en
maakt het ook lastiger waar je je op moet focussen. De TTI is ontstaan uit deze
puzzelstukjes. Al deze theorieën hebben Flay e.a. (2009, p. 454) opgenomen in
onderstaande matrix. De matrix geeft inzicht in de verschillende processen die
spelen. Concluderend dat vele processen een rol spelen, moet worden gesteld dat
het belangrijk is om altijd het grotere geheel voor ogen te houden. Als er problemen
zijn met de financiën, dan is het van belang zowel persoonlijke, als sociale, als
omgevingsfactoren mee te nemen in de analyse van de problem atiek. Een analyse
van de situatie vanuit een van de stromingen doet mijn inziens onrecht aan de
situatie en kan nooit voldoende informatie opleveren om de oorzaken en mogelijke
oplossingen in beeld te krijgen.
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Tabel 3.1: Matrix van geselecteerde theorieën met betrekking tot sociaal- en gezondheidsgedrag: hun stromen van invloed en de niveaus van oorzaken
Intrapersoonlijke
stroming
 ‘Self-efficacy’ &
waargenomen
gedragscontrole

Interpersoolijke
stroming
 Subjectieve norm

Sociaal-culturele
omgevingsstroming
 Persoonlijke
attitude

Ultieme
oorzaken

Biologische
Psycholanalytisch
Persoonlijkheid
Weerbaarheid
‘Self-control’

Sociale controle (Elliott)
Familiesystemen (Brook)
Oudersschapsstijlen
Peer clusters (Oetting)

Distale
oorzaken

Klasse conflicten
Lage sociaaleconomische status
21
Anomie
Sociale ontwrichting
Straintheorie (Merton)
22
Radical theorie
Algemene kennis
Culturele identiteit
Waarden theorieën
Motivatie theorieën

Persoonlijke
Sociale hechting/binding
competentie
Sociale ontwikkeling
Zelfvertrouwen
(Hawkins)
Zelf-derogatie theorie Differentiële(Kaplan)
associatietheorie
Persoonlijke controle
Sociaal leren
Sociale vaardigheden Overeenstemming
Verwachtingen
Zelfregulering
Sociaal normatieve
Waargenomen nut
Self-efficacy
overtuigingen
Houding
Theorieën over keuzes maken en probleem oplossen,
TRA (Fishbein en Ajzen) & TPB (Ajzen)
SCT (Bandura), problematisch gedragstheorie (Jessor), Feedback systemen
theorieën

Proximale
oorzaken

Integratieve

Bron: aangepast van The Theory of Triadic Influence (Flay e.a., 2009, p. 454).

Volgens Flay e.a. (2009) is de TTI relevant voor alle soorten van gedrag . Als
voorbeeld noemen zij daarbij sparen voor pensionering.
Bij bestudering van de matrix en het schema van de theorie wordt duidelijk welke
invloed bepaalde determinanten hebben en hoe direct of indirect die invloed is. Flay
e.a. (2009, p. 462) hebben een schema gemaakt hoe de verschillende
determinanten elkaar beïnvloeden. Als voorbeeld de vaardigheden van een persoon,

21

Anomie is een gemoedstoestand van individuen die gekenmerkt wordt door afwezigheid of

afwijzen van standaarden of waarden.
22
In het algemeen leggen deze theorieën zowel criminaliteit als het strafrecht uit als
bijproducten van het kapitalisme en verkennen daarbij alternatieve systemen die meer
harmonieuze sociale relaties zou kunnen genereren .
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dit zijn distale variabelen. Vaardigheden vallen onder ‘personal competence’ ; deze
distale variabelen beïnvloeden de waargenomen gedragscontrole (zie tabel 3.1). Je
vaardigheden zullen echter ook weer worden beïnvloed door de culturele omgeving;
die bepaalt immers voor een deel welke vaardigheden je aanleert in je opvoeding. Je
vaardigheden zelf beïnvloeden niet alleen je self -efficacy en waargenomen
gedragscontrole; ze beïnvloeden ook je houding ten opzichte van je gedrag en zelfs
de subjectieve norm. Elke afzonderlijke determinant beïnvloedt dus weer andere
determinanten en wordt op haar beurt ook weer beïnvloed. Dit geldt zeker voor de
distale en proximale determinanten en in mindere mate voor de ultieme
determinanten. Biologische aspecten liggen immers vast (Flay e.a., p. 461).
3.6.2

Theory of triadic influences (TTI) en financiële gezondheid

In de TTI worden meer elementen betrokken dan in de hiervoor besproken
theorieën. Waar de TPB meer constructen beschrijft, geeft de TTI juist meer inzicht
in de determinanten die deze constructen weer beïnvloeden. Concluderend kan
worden gesteld dat veel verschillende factoren van invloed zijn op het gedrag van
personen. Het gedrag van een persoon wordt gevormd door persoonlijke, sociale en
culturele factoren. De ultieme factoren zullen het lastigst zijn te beïnvloeden en
staan het verst af van het daadwerkelijke gedrag. Ook in de TTI komt naar voren dat
de sociale omgeving, zelfvertrouwen en vaardigheden belangrijk zijn , alsmede de
mogelijkheden die een persoon heeft en zijn persoonlijkheid. Om daadwerkelijk iets
te kunnen zeggen over financieel gezond gedrag, moet achterhaald worden welke
factoren het belangrijkst zijn.

3.7 Gewoontegedrag en intenties
Zowel de TTI als de TPB lijkt te suggereren dat de theorie alleen gaat over bewust
gedrag, dat is echter niet het geval. Het geeft juist aan dat er ergens een trigger zit,
ook voor onbewust gedrag en dat beide dus toch zijn te sturen. Volgens Ajzen is de
theorie gebaseerd op de gedachte dat mensen zich meestal op een verstandige
manier gedragen. Ze houden rekening met de informatie die zij hebben en bedenken
wat de gevolgen van de actie zouden zijn; dat kunnen ze expliciet doen, maar ook
impliciet (Ajzen, 2011a). Flay e.a. (2009, p. 456) erkennen dat sommige beslissingen
gewoontes betreffen of worden uitgeoefend in het heetst van de strijd. Zij
onderscheiden twee substromen, een meer cognitieve en rationele substroom en
een affectieve of emotionele substroom. Beslissingen zullen altijd door beide
substromen worden beïnvloed; er is dus nooit sprake van geheel automatisch
gedrag.
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Zoals in paragraaf 3.2 aangegeven, stellen sommige wetenschappers dat als gedrag
eenmaal een gewoonte is je dan geheel automatisch op prikkels reageert. Je gedrag
komt dan onder de controle van externe of interne prikkels. Als je wordt geprikkeld ,
dan ga je automatisch en op dezelfde wijze handelen (Aarts en Dijksterhuis, 2000).
Dit zou betekenen dat intenties niet meer relevant zijn en dat de TPB en de
verschillende determinanten in de vorige paragraaf niet van toepassing zijn op de
automatische gedragingen. Er is echter geen empirisch bewijs dat er sprake is van
automatisch geactiveerd gedrag, zonder dat er een onafhankelijke of spontaan
geactiveerde gedragsintentie wordt aangemaakt (Ajzen, 2011a).
In tegenstelling tot wat de theorie lijkt te suggereren door de titel gepland gedrag,
stelt de theorie nergens dat personen actief stilstaan bij hun intenties. Een citaat van
Ajzen (2011b, p. 1116):
“However, no matter how people arrive at their behavioral, normative and control
believes, their attitudes towards the behavior, their subjective norms and their
perceptions of behavioral control follow automatically and consistently from their
beliefs. It’s only in that sense that behavior is said to be reasoned or planned.”
Flay e.a. (2009) zien gewoontegedrag als gedrag waarvan de ervaring van het
gedrag steeds belangrijker wordt. Als de persoon een aantal keren de gevolgen van
het gedrag heeft ervaren, dan wordt hij juist gedreven door sociale versterking, de
manier waarop de persoon zich voelt na het gedrag of juist fysiologische
afhankelijkheid. De relatieve waarde van andere determinanten neemt dan af. Een
citaat van Flay e.a. (2009, p. 464):
“Most everyday behavior consists of routine activities (Hanson and Hanson, 1993)
or is habitual, and does not involve active or conscious decision making or intentions
— it essentially follows a very tight and well - worn feedback loop (defined by paths
L and 23 in Figure 16.2 ) (Aarts and Dijksterhuis, 2000; Neal, Wood, and Quinn,
2006; Ouellette and Wood, 1998; Wood et al., 2002). It is important to remember,
however, that habitual behaviors are intentional in the sense that they are goal oriented (Aarts, 2007; Verplanken and Aarts, 1999).”
Dus ook bij gewoontegedrag is sprake van een intentie die wordt beïnvloed door
andere factoren. Flay e.a. (2009) benoemen dat de persoon gemotiveerd moet zijn
om te willen veranderen, en dan wordt voorzien van de juiste positieve sociale en
persoonlijke vaardigheden om te kunnen veranderen om zo de kracht van de
gewoonte te kunnen doorbreken.
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3.8 Onderlinge verhoudingen
We zijn dit hoofdstuk begonnen met het benoemen van een groot aantal factoren
waarvan in de modellen in hoofdstuk 2 wordt aangenomen, dat deze in de praktijk
van invloed zijn op ons financiële gedrag. Het ging hierbij om kennis en
vaardigheden, zelfvertrouwen, houding, sociale omgeving en de externe
mogelijkheden hebben om het gedrag te kunnen uitvoeren. In de mees te theorieën
zijn deze factoren direct terug te vinden en soms indirect doordat ze de
hoofddeterminanten beïnvloeden. Echter de focus op zelfvertrouwen zoals deze er in
de praktijk is, is niet terug te zien. Het gaat niet om het brede concept
zelfvertrouwen, maar om ‘self-efficacy’: de mogelijkheden die je denkt zelf te hebben
om een bepaalde taak uit te kunnen voeren. En nog iets breder bezien de
waargenomen gedragscontrole waarin ook ‘controllabilty’ is meegenomen. Hieruit
blijkt ook meteen de onderlinge verhouding tussen de theorieën. De theorieën
hebben een verschillende focus en daardoor zijn er verschillen in welke factoren
belangrijker zijn, maar de theorieën sluiten elkaar niet uit. Er bestaan nauwelijks
tegenstrijdigheden, er is juist veel overlap en de theorieën zijn een aanvulling op
elkaar. Bijvoorbeeld de ‘capability approach’ en de TPB. De ‘capability approach’
gaat over de mogelijkheden die een persoon heeft en deze worden met name
meegenomen in de waargenomen gedragscontrole. Zowel de interne als externe
factoren die een rol kunnen spelen waardoor een persoon niet in staat is het
gewenste gedrag uit te voeren. De TPB zegt alleen iets over de wijze waarop de
keuzes die iemand maakt worden beïnvloed en niet over het aantal
keuzemogelijkheden dat iemand heeft. De ‘capability approach’ zegt juist iets over
de keuzemogelijkheden die iemand heeft en gaat minder in op de keuzes die iemand
daarmee maakt. De keuzes die iemand heeft, beïnvloeden dus welke keuzes iemand
maakt; dit neemt Ajzen mee in de waargenomen gedragscontrole, namelijk welke
mogelijkheden hebben mensen.
Flay e.a. (2009) erkennen dat als het proces van gedragsverandering in
beschouwing wordt genomen, met name de TPB en het concept van ‘self -efficacy’
van belang zijn. Als het gaat om de belangrijkste redenen om te veranderen , dan
gaat het om de proximale variabelen: de variabelen die Ajzen en Fishbein in hun
theorie onderscheiden. Een andere conclusie van Flay e.a. (2009) is dat het kunnen
(general competence) een van de zes belangrijkste oorzaken van gedrag is. Deze is
uitgewerkt in tabel 3.2. Volgens Flay e.a. is kunnen uitvoeren van bepaald gedrag
noodzakelijk en daarbij horen bepaalde vaardigheden.
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Tabel 3.2: Hoofdoorzaken van gedrag en redenen voor gedragsverandering
De drie
grote oorzaken

De zes oorzaken
van gedrag

De drie
grote redenen
voor gedragsverandering

Intrapersoonlijke,
genetische/biologische,
persoonlijkheid

1. Zelfbesef zelfbeschikking,
‘self-control’
2. Algemene competenties,
sociale vaardigheden
3. Sociale verbondenheid
met familie, vrienden en
school
4. Waargenomen gedrag en
attitude van anderen
5. Waarde van de verwachte
consequenties
6. Kennis van de verwachte
consequenties

Self-efficacy, ‘Ik heb de
benodigde vaardigheden en
zelfbeschikking (vaardigheid
+ wil om te doen)
Subjectieve norm,
‘belangrijke anderen zullen
mij ook leuk vinden’

Sociale situatie/context
familie, school, vrienden

Sociaal-culturele omgeving
cultuur/etniciteit, sociaaleconomische status, media
exposure, sociale
(on)verbondenheid

Attitude t.o.v. het gedrag,
‘het zal goed voor mij zijn’

Bron: aangepast van The Theory of Triadic Influence (Flay e.a., 2009, p. 481).

Tot slot een voorbeeld van hoe de verschillende factoren samenkomen bij financieel
gezond gedrag. Mensen gaan sparen als ze de intentie hebben om dat te doen.
Daarvoor moeten ze in de eerste plaats zelf denken dat dit een goed i dee is (attitude
en kennis over het voordeel dat dit oplevert) en dat zij er voordeel bij hebben. In de
tweede plaats moet hun sociale omgeving voor sparen zijn en tot slot moeten zij in
staat zijn om te sparen, zowel doordat zij voldoende inkomen hebben (de
mogelijkheden hebben), maar ook weten hoe dit moet (de vaardigheden hebben) en
niet koopverslaafd zijn (samenhangend met de persoonskenmerken).

3.9 De uitdagingen van gezond financieel gedrag
Van de drie redenen die Van der Lucht en Polder (2010) benoemen (beschreven in
paragraaf 2.4) zijn er twee die terugkomen in de theorieën. De eerste reden:
onduidelijkheid over wat gezond gedrag is, speelt een kleine rol. De onduidelijkheid
over wat de gewenste acties zijn, is niet direct terug te vinden in de TPB of de TTI,
omdat deze theorieën focussen op wat gedrag veroorzaakt en geen onderscheid
maken tussen gewenst en ongewenst gedrag. Het heeft wel invloed op de eigen
attitude en de sociale norm; omdat er geen duidelijk goed of fout is, heb je daar geen
houvast aan.
De houding wordt met name gevormd door de verwachte consequenties en is
volgens Flay e.a. (2009) voornamelijk een uitvloeisel van de omgeving.
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Als tweede onderscheiden Van der Lucht en Polder (2010) persoonskenmerken die
gezond leven moeilijk maken. Ajzen erkent de rol van persoonskenmerken, geeft
deze een plaats via de eigen attitude (Ajzen, 2011a). Ook in de TTI zijn deze
opgenomen in de persoonlijke stroming (Flay e.a. 2009).
Als derde reden noemen Van der Lucht en Polder (2010) de omgeving. Gedrag is
volgens hen sterk ingebed in de (fysieke, sociale, culturele, economische en
politieke) omgeving. De sociale omgeving is in de TPB terug te vinden via de sociale
norm. De fysieke omgeving speelt een rol via de waargenomen gedragscontrole.
Fysieke omgeving beïnvloedt de mogelijkheden in hoeverre je in staat bent om
gedrag uit te voeren en zal op die manier je intentie beïnvloeden. In de TTI is, zoals
eerder besproken, duidelijker de invloed van de omgeving weergegeven ; de
determinanten van de sociale omgeving spelen een rol in de interpersoonlijke
stroming en de fysieke omgeving beïnvloedt de mogelijkheden en speelt binnen de
omgevingsstroming.
Deze drie redenen waarom gezond leven zo moeilijk is, zijn ook terug te vinden bij
financiële gezondheid. Persoonskenmerken spelen een grote rol bij het op orde
houden van financiën (Nibud, 2008). Persoonskenmerken zijn aspecten die het
diepst verankerd zijn in een persoon zoals de persoonlijkheid, waarden en normen,
maar ook intelligentie. Het zijn zeer moeilijk beïnvloedbare factoren. Een voorbeeld
van een persoonskenmerk dat een rol speelt bij financiën, is het hebben van een
korte-termijnvisie (Madern & Van der Schors, 2012; Antonides e.a., 2008). Het
hebben van een korte-termijnvisie (hieronder verstaan de auteurs het laten leiden
door vandaag en niet nadenken over morgen) bemoeilijkt rondkomen, evenals de
behoefte aan gemak en luxe (Antonides e.a., 2008).
De rol van de fysieke omgeving is terug te zien bij zowel de inkomsten als bij de
uitgaven van personen. Een voorbeeld van een dergelijk e fysieke omgeving is de
opkomst van internetshoppen. Zodra je een website opent, word je via ‘pop-ups’
direct blootgesteld aan allerlei verleidingen om te kopen. Dit soort verleidingen
speelde tien jaar geleden veel minder een rol. Ook de manier waarop financiële
producten worden aangeboden, hoe producten worden gepresenteerd, is van
invloed. Thaler en Sunstein (2009) geven als voorbeeld het pensioensparen. Als de
standaard-optie is dat nieuwe werknemers niet deelnemen aan een regeling tenzij zij
zich hiervoor expliciet aanmelden, dan heeft na drie maanden nog geen twintig
procent zich aangemeld. Na 36 maanden is dat percentage gestegen tot 65 procent.
Maar als nieuwe werknemers standaard deelnemen aan de regeling tenzij zij zichzelf
afmelden, dan neemt 90 procent direct deel en na 36 maanden zelfs 98 procent. Een
voorbeeld van een fysieke omgeving die invloed heeft op de uitgaven van personen,
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zijn de manieren waarop consumenten aan verleidingen worden bloot gesteld. Dat
gaat vaak heel subtiel; in de supermarkt bijvoorbeeld, worden consumenten
aangezet tot duurdere aankopen omdat die artikelen op een aantrekkelijke plek in
het schap worden geplaatst. Producten op ooghoogte worden veel vaker gekocht
dan producten waar je voor omhoog of omlaag moet kijken (Drèze , Hoch & Purk,
1994).
Ook de sociale omgeving speelt een rol. De rol van sociale steun is nog onderbelicht
binnen dit veld, maar er is wel onderzoek gedaan naar de invloed die anderen
hebben op koopgedrag. Zo concluderen Mead, Baumeister, Gino, Schweitzer en
Ariely (2010) dat de angst voor sociale uitsluiting ervoor zorgt dat personen geld
gaan uitgeven. Zij willen graag aansluiting vinden bij de groep. Maar deze angst voor
uitsluiting kan ook betekenen dat personen gaan bezuinigen als dat de standaard
binnen hun groep is. Het is zelfs zo dat de resultaten uit hun onderzoek impliceren
dat sociaal uitgesloten personen hun persoonlijke en financiële welzijn opofferen
voor hun sociale welzijn (Mead e.a., 2010).
Tot slot voeg ik aan deze drie factoren die Van der Lucht en Polder (2010)
beschrijven nog gewoontegedrag toe. Als eenmaal sprake is van een slechte
intentie, dan is deze lastig te veranderen. Dit speelt door alle drie de determinanten.
Echter uit verschillende meta-studies (Rise, Sheeran & Hukkelberg, 2010;
Albarracín, Johnson, Fishbein, Muellerleile, 2001; Sandberg & Conner, 2008), blijkt
dat het toevoegen van gedragingen uit het verleden een deel van de variantie van de
intenties kunnen verklaren, buiten de drie determinanten om. Helaas is er nog
onvoldoende onderzoek uitgevoerd om duidelijk te krijgen hoe deze relatie ligt
(Ajzen, 2011b). Voor nu wordt volstaan met de conclusie dat gedragingen uit het
verleden en ervaringen uit het heden en verleden er, ook buiten de drie
determinanten om, toe doen.
Een individu kent dus heel wat uitdagingen alvorens hij financieel gezond kan leven.
Dat financieel gezond leven niet eenvoudig is en dat het vaak ook helemaal niet
duidelijk is wat je zou moeten doen, heeft directe invloed op de ‘self -efficacy’. Hoe
groter de ervaren ‘self-efficacy’ des te actiever zullen personen zijn om de taak te
verrichten (Bandura, 1977). Daarnaast zullen personen met een lage ‘self-efficacy’
ook minder snel geneigd zijn om zich tot financieel gezond gedrag te zetten. Immers
personen met een lage ‘self-efficacy’ vermijden moeilijke taken (Bandura, 1997). Een
andere uitdaging is ook de beslotenheid van het huishouden.
Uit alle theorieën blijkt dat mensen letten op wat andere personen doen en op zoek
zijn naar de sociale norm. Als mensen andere mensen zien slagen, waarmee zij zich
kunnen identificeren, dan vergroot dat hun ‘self-efficacy’. Maar hoe vaak zien we
121

iemand een begroting maken, vooruit plannen of een financieel product afsluiten?
Dat blijft allemaal erg besloten. Ajzen spreekt met name over de ervaren sociale
invloed, sociale druk om je te conformeren aan anderen (Ajzen, 2011a). Sociale druk
om geld uit te geven is er vaak wel. Je ziet uitgavenpatronen, maar het financieel
beheer van anderen blijft vaak onzichtbaar en er is ook weinig druk om het op een
zelfde wijze te doen. Wie zou je immers daartoe verplichten?

3.10 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk staat onderzoeksvraag 2 centraal. Deze luidt als volgt: Welke
factoren beïnvloeden financieel gezond gedrag volgens de gedragstheorieën? Er is
gekozen voor een bespreking en analyse van de meest gebruikte theorieën binnen
dit werkveld, namelijk:


‘the capability approach’;



de theorie van gepland gedrag;



de sociaal cognitieve theorie;



‘theory of triadic influences’.

Alle theorieën hebben een eigen invalshoek, er zijn echter ook veel
overeenkomsten. Uit de theorieën zijn voor dit onderzoek diverse determinanten
vastgesteld die waarschijnlijk een rol spelen bij de tot standkoming van financieel
gezond gedrag. Deze determinanten zijn in te delen binnen de drie stromingen uit de
TTI. Hieronder worden de stromingen en de determinanten die daar binnen vallen
benoemd:
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de intrapersoonlijke stroming, waaronder:
• persoonlijkheidskenmerken;
• persoonlijke competentie, zowel vaardigheden als kennis;
• biologische kenmerken;
• ‘self-efficacy’ en de waargenomen gedragscontrole.



de interpersoonlijke stroming, waaronder:
• sociale verbondenheid;
• waarden en normen in de omgeving.



de sociaal-culturele omgeving, waaronder:
• politieke omgeving en instituten;
• sociaal-economische status;
• algemene normen en waarden.

Er zijn dus heel wat uitdagingen en belemmeringen die gezond financieel gedrag in
de weg kunnen staan. Als ik de drie stromingen: intrapersoonlijk, interpersoonlijk en
omgeving, in beschouwing neem, dan kan worden geconstateerd dat elk van deze
stromingen een uitdaging vormt die gezond leven en zeker ook gezond financieel
leven lastig maakt.
Zoals hiervoor besproken, speelt een groot aantal determinanten een rol en wordt
het individu van allerlei kanten beïnvloed om bepaald gedrag uit te voeren.
Vaardigheden, de sociale omgeving en ‘self-efficacy’ spelen naast de persoonlijke
overtuigingen en persoonskenmerken een grote rol in het al dan niet uitvoeren van
bepaald gedrag. In het volgende hoofdstuk ga ik hier dieper op in. In hoofdstuk 4
wordt de deskresearch besproken betreffende de relatie tussen deze determinanten
en financiële problemen.
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4 Risicofactoren van financieel (on)gezond gedrag
4.1 Inleiding
Financieel gezond zijn is in essentie erg eenvoudig: niet meer geld uitgeven dan er
binnenkomt. Of een persoon het juiste gedrag vertoont, is echter geen vraagstuk van
de juiste vaardigheden, maar in hoge mate een gedragsvraagstuk, waarbij
verschillende uitdagingen spelen. In de vorige hoofdstukken is geconstateerd dat
veel verschillende determinanten bepalen welk gedrag een persoon vertoont.
Daarnaast spelen ook de externe mogelijkheden en belemmeringen een rol.
Iemands persoonlijkheid, zijn sociale omgeving, de maatschappij etc. waarin we
leven hebben allemaal grote invloed op iemands gedrag. En daarnaast, eenmaal
aangeleerd gedrag verandert niet zomaar, ook niet als de omstandigheden het
verlangen.
Iemand die zijn baan kwijtraakt zou eigenlijk direct zijn financiën anders moeten
gaan regelen, maar gewoonten zijn lastig te doorbreken, ook financiële. Waar tien
jaar geleden vooral aandacht was voor de gebeurtenissen waardoor personen in de
problemen raakten, wordt nu aangenomen dat de gebeurtenis wel een aanleiding is,
maar dat er vaak persoonsgerelateerde oorzaken zijn en gemaakte keuzes in het
verleden die bijdragen aan de problematiek. Gewoonten zijn lastig te doorbreken als
je iets overkomt, maar het is niet onmogelijk en daarbij, als je goed bent voorbereid
op een gebeurtenis, dan is de impact vaak veel minder groot.
In hoofdstuk 3 is een aantal gedragstheorieën beschreven. Uit de theorieën komen
de drie stromingen naar voren, namelijk de intrapersoonlijke, interpersoonlijke en de
sociaal-culturele stroming. Binnen deze stromingen bestaan diverse determinanten
die van invloed zijn. Determinanten zijn bijvoorbeeld de per soonlijkheidskenmerken.
Dit zegt echter nog niets over welke persoonskenmerken een rol spelen bij financiële
problemen. In de vorige twee hoofdstukken ging het om goed omgaan met geld en
gedrag in het algemeen. In dit hoofdstuk is door literatuurstudie gea nalyseerd wat er
bekend is over de invloed van deze verschillende stromingen en welke
determinanten dan van invloed zijn op financiële problemen. Centraal staat
onderzoeksvraag 3:
Onderzoeksvraag 3: Wat is er al bekend over de determinanten die verband ho uden
met een schuldsituatie?
a. Welke intrapersoonlijke determinanten spelen een rol bij het ontstaan van
een schuldsituatie?
b. Welke interpersoonlijke determinanten spelen een rol bij het ontstaan van
een schuldsituatie?
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c.

Welke sociaal-culturele omgevingsdeterminanten spelen een rol bij het
ontstaan van een schuldsituatie?

Uitgangspunt van de literatuurstudie in dit hoofdstuk vormen de theorieën uit het
vorige hoofdstuk. Binnen dit hoofdstuk richt ik mij met name op de individuele
determinanten binnen de theorieën. Dus bezien vanuit de 'capability approach' welke
interne capabilities hebben personen nodig; hierbij kan worden gedacht aan welke
vaardigheden, maar ook wat zijn de externe mogelijkheden of belemmeringen. De
drie poten van de TPB worden ook meegenomen. Om lijn aan te brengen worden de
drie stromingen uit de TTI gebruikt. De drie factoren die Ajzen in de TPB benoemt
vallen, zoals in het vorige hoofdstuk behandeld, ieder binnen een andere stroming.
Deze stromingen zijn mijns inziens dan ook een logische manier om deze
puzzelstukjes met elkaar te verbinden. Door veel verschillende studies met andere
uitgangspunten mee te nemen wordt de puzzel completer. In dit hoofdstuk
onderzoek ik of en zo ja, welke determinanten uit hoofdstuk 2 en 3, relevant zijn bij
financiële problemen. Met andere woorden: in dit hoofdstuk worden bestaande
onderzoeken naar financiële problemen geanalyseerd om er zo achter te komen
welke oorzaken bekend zijn.
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de huidige stand van zaken betreffende onderzoek
naar financiële problemen. Niet alle besproken determinanten zullen van even groot
belang zijn. Echter door ze wel allen te benoemen, kan een zo compleet mogelijk
beeld van de puzzel worden gemaakt en voor deze dissertatie, maar ook voor
toekomstig onderzoek worden geconstateerd waar we nog weinig van weten.
Er is een diversiteit aan onderzoeken naar schuldenproblematiek en lenen. Niet
geheel verwonderlijk, gezien alle verschillende theorieën en determinanten die een
rol kunnen spelen, maar wel opvallend zijn de invalshoeken. Veel onderzo ek dat
wordt verricht, is gedaan vanuit een enkele discipline. Dubois en Anderson (2010, p.
18) concluderen in hun onderzoek naar de schuldenlast in Europa, dat het meeste
onderzoek is gedaan vanuit een economische of juridische invalshoek. Zij roepen
wetenschappers op om een multidisciplinaire aanpak te kiezen. Livingstone en Lunt
(1992, p. 114) zijn nog iets stelliger. Zij zeggen in hun artikel dat verklaringen voor
persoonlijke schulden interdisciplinair moeten zijn, gebaseerd op een scala van de
sociale wetenschappen. Bij een analyse van de beschikbare artikelen blijkt dat deze
slechts ten dele interdisciplinair zijn. Wat opvalt is het scala aan verschillende
schulden of achterstanden die als afhankelijke variabele worden onderzocht. De
verschillende typen schulden die als uitgangspunt worden gebruikt in de diverse
studies, worden besproken in paragraaf 4.1.1. In paragraaf 4.1.2 worden de
verschillen in de onderzochte doelgroepen aangehaald.
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In paragraaf 4.2 is gestart met het bespreken van onderzoek gericht op de
onderlinge verhoudingen tussen de factoren en in paragraaf 4.3 komt de rol aan de
orde die ‘life-events’ spelen. In de paragrafen 4.4, 4.5 en 4.6 zullen
achtereenvolgens de intrapersoonlijke, interpersoonlijke en sociaal-culturele
omgevingsdeterminanten worden besproken, in navolging van de stromingen in de
TTI (Flay e.a. 2009). Tot slot wordt in paragraaf 4.7 de samenvatting en de conclusie
beschreven.
4.1.1

Een schuld is een schuld

De focus van het onderzoek dat is verricht verschilt, met name het type schulden dat
wordt onderzocht. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen zijn bij voorbaat
geen typen schulden uitgesloten in deze deskresearch. Literatuur is meegenomen
waarin lichte tot ernstige schuldenproblematieken zijn onderzocht. Het
onderzoeksveld is dan zeer divers. Veel onderzoeken bezien schulden in het
algemeen en nemen niet mee hoe ernstig de schulden zijn. In enkele onderzoeken
wordt alleen een bepaald type schuld meegenomen, bijvoorbeeld achterstanden in
de energiebetaling. Hierdoor is niet in te schatten in hoeverre de schuldenlast leidt
tot problemen voor personen. Om toch een beeld te krijgen van alle mogelijke
oorzaken van schulden worden in dit hoofdstuk ook onderzoeken meegenomen die
zich niet direct richten op ernstige schulden. Er kan sprake zijn van één type schuld
al dan niet problematisch, meerdere schulden of meerdere schulden die
problematisch zijn.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat lichte, ernstige of problematische schulden
niet per se dezelfde oorzaken hoeven te hebben. Livingstone en Lunt (1992)
concluderen in hun onderzoek dat er verschillende factoren zijn die bepalen wie in
de schulden komt, hoe diep personen in de schulden komen en in hoeverre
personen hun schulden terugbetalen. Zo onderscheidt inkomen niet wie er in de
schulden komt, maar wel hoe diep personen in de schulden zitten en of zij afbetalen
(Livingstone en Lunt, 1992). De meeste onderzoeken hebben de focus op het
hebben van schulden en niet op de afbetaling ervan of de ernst van de problematiek.
Dat is tegengesteld aan de focus in deze dissertatie: hier focus ik juist op het
onvermogen om tijdig af te betalen.
Er is met name veel onderzoek gedaan naar creditcardschulden (zie o.a. Wang, Lu
& Malhotra, 2011; Norvilitis e.a., 2006; Drentea, 2000; Drente a & Lavrakas, 2000).
Een creditcardschuld is geen schuld in de zin waarop in deze dissertatie over
schulden wordt gesproken. Het kan zijn dat er achterstanden in betalingen zijn, maar
dat hoeft niet. Van creditcards is bekend dat het een vals gevoel geeft van het
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hebben van inkomen (o.a. Wang e.a., 2011; Borden, Lee, Serido & Collins, 2008). Er
is echter een reden om deze wel in deze dissertatie mee te nemen. De risicofactoren
bij creditcardschulden zijn een goede indicatie voor het ontstaan van ernstige
schuldensituaties. Zo blijkt uit het model van Lyons (2004) dat studenten die
creditcardschulden hebben ook de studenten zijn die in het algemeen meer
financiële problemen hebben. Zij hebben vaak last van diverse achterstanden in
afbetalingen.
Een inventarisatie laat inderdaad zien dat er veel dezelfde typen risicofactoren
worden genoemd. Bovendien zijn creditcardschulden een steeds meer voorkomende
schuld in Nederland (Madern & Van der Burg, 2012; Westhof e.a., 2011) en blijkt uit
onder andere onderzoek van Kempson, McKay en Willitts (2004) dat door het
hebben van een kredietverplichting de kans op achterstanden verdubbelt; meerdere
verplichtingen vergroten de kans op achterstanden aanzienlijk.
Niet meegenomen is de afhankelijke variabele rondkomen, waar ook vaak onderzoek
naar wordt gedaan (Wijzer in geldzaken, 2014b; Wijzer in geldzaken, 2013; Madern
& Van der Burg, 2012; Taylor, Jenkins & Sacker, 2011; Bleeker, Vroonhof &
Westhof, 2010; Nibud, 2009a; Antonides e.a., 2008). Aan de respondenten wordt
dan gevraagd hoe zij zelf vinden dat zij rondkomen, zonder te weten of ze ook
betalingsachterstanden hebben. Dit staat erg ver af van het hebben of aangaan van
schulden en er is waarschijnlijk wel een verband, maar er is weinig wetenschappelijk
bewijs voor hoe dat verband in elkaar zit.
4.1.2

Iedereen telt mee

Een ander punt van aandacht is dat in sommige onderzoeken een specifieke
doelgroep wordt onderzocht; met name studenten komen vaak als onderzoeksgroep
terug. Omdat studenten nog in ontwikkeling zijn en daarnaast een atypisch uitgaven en inkomstenpatroon hebben, moet voorzichtig worden omgegaan met het
generaliseren van deze uitkomsten (Norvilitis, Szablicki & Wilson, 2003, p. 937). Ook
is de verwachting dat je later meer gaat verdienen waardoor je sneller van de
schulden af bent, een realistische verwachting bij deze groep (cf. Friedman, 1957 in
Davies & Lea, 1995). Waar het studenten betreft is dat aangegeven. Onderzoek
onder studenten biedt ook wel extra mogelijkheden. Doordat studenten een meer
homogene groep vormen, waarin minder inkomensverschillen zijn, bestaat er een
grotere kans dat niet-economische variabelen eerder zichtbaar worden (Davies &
Lea, 1995).
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4.2 Onderlinge verhoudingen
Omdat er zoveel factoren een rol spelen, is het goed eerst de relatieve waarde van
de variabelen te beschouwen. Verschillende onderzoeken hebben ook in
beschouwing genomen wat de verhouding is tussen de factoren. Daaruit blijkt dat
veel determinanten van belang zijn en dat alle stromingen een rol spelen. Wel is er
een aantal dat vaker terugkomt en waar de invloed groter van lijkt te zijn. Met name
houding/persoonskenmerken en vaardigheden spelen een grote rol bij de vraag of
personen financieel gezond zijn, waarbij de persoonskenmerken de grootste rol
spelen.
Stone en Maury (2006) constateren dat problematische schulden worden
veroorzaakt door demografische, institutionele, financiële, economische,
psychologische en situationele aspecten, elk van cruciaal belang om de
problematische schulden te kunnen verklaren. Ook Lea, Webley en Walker (1995)
constateren dat het een combinatie van factoren is die leidt tot schu lden. Volgens
hen voorspellen economische en demografische factoren goed of personen in de
schulden zitten of niet. Vaardigheden en faciliteiten, tijdsoriëntatie en aspecten van
het consumentengedrag verklaren verdere variantie tussen de groepen met en
zonder schulden. Lea, Webley en Levine (1993) constateren dat f inanciële
problemen kunnen ontstaan door te weinig economische bronnen, vanwege
individuele financiële incompetentie of, en dit achten de auteurs het meest
waarschijnlijk, een combinatie van beide factoren. Ook Webley en Nyhus (2001)
constateren dat zowel economische, demografische als psychologische factoren een
problematische schuldsituatie voorspellen of kunnen voorkomen. Zij geven aan dat
bij de psychologische factoren de tijdsoriëntatie, zelfbeheersing en de houding de
belangrijkste voorspellers zijn.
Tokunaga (1993, p. 311) geeft aan dat op basis van financiële kenmerken van het
huishouden en ‘life-events’ de groep met schulden is te onderscheiden van de
controlegroep. Echter, hij geeft aan dat de psychologische variabelen significant
meer bijdragen aan de mogelijkheid om personen aan de goede groep toe te wijzen.
Livingstone en Lunt (1992) onderscheiden twee stappen van schuldenproblematiek.
Zij constateren dat demografische kenmerken wel determinanten zijn van wie er in
de schulden komen, maar niet om te onderscheiden wat het bedrag aan schulden is ,
of in hoeverre er wordt terugbetaald. Zij geven aan dat het enige dat echt van belang
is, het inkomen is. Als personen niet in staat zijn wegens gebrek aan middelen om
terug te betalen, dan kunnen schuldenaren wel de psychologische inzet hebben,
maar dan is terugbetaling onmogelijk. Dus ook zij constateren dat de persoonlijkheid
zeer belangrijk is, maar wel in combinatie met het objectief in staat zijn tot
terugbetalen. Dit sluit aan bij de 'capability approach', waar de externe
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mogelijkheden een grote rol spelen. Bij de TPB speelt het niet kunnen terugbetalen
een rol in de waargenomen gedragscontrole. Het gaat dan om het niet geloven dat je
het zou kunnen terugbetalen. Het verschil is dat Livingstone en Lunt (1992) objectief
aangeven dat de personen dit daadwerkelijk niet kunnen. De aanpak moet zich dus
richten op het in staat stellen tot, en niet op het vergroten van het denken dat, je de
schulden kunt aanpakken.
In onderzoek naar financiële problemen dat ik samen met mijn collega Anna Van der
Schors heb gedaan als onderdeel van dit promotietraject, hebben we onderzocht
hoe verschillende risicofactoren financiële problematiek gelijktijdig beïnvloeden. We
hebben dit gedaan op basis van de multivariate analyse en vervolgens aan de hand
van scenario’s geanalyseerd wat de sterkte van de invloed van de verschillende
kenmerken is.
Hieruit blijkt dat het beschikken over een ‘positieve’ houding - geen kortetermijnvisie
hebben, niet verleidingsgevoelig zijn en spaarbehoeftig zijn - van grotere invloed is
op het niet ontstaan van financiële problemen dan het beschikken over financiële
vaardigheden. Echter ook het beschikken over ‘positieve’ financiële vaardigheden –
administratie bijhouden, overzicht over inkomsten en uitgaven, prijsbewust zijn en
bewust aankopen doen - draagt wel degelijk bij aan het voorkomen van financiële
problemen (Madern & Van der Schors, 2012).
Figuur 4.1 hieronder geeft de relatieve waarde weer van de variabelen vaardigheden
en gedrag. Om de sterkte van de invloed van financieel beheer en de invloed van
houding te kunnen analyseren, is er een voorbeeldcase gemaakt. De
uitgangssituatie is:


man;



35 jaar;



partner met kinderen;



in loondienst;



koopwoning;



afgelopen jaar geen gebeurtenissen meegemaakt die grote invloed hebben
op de financiële situatie;



gemiddelde financiële opvoeding genoten.

Om het effect van houding en vaardigheden te meten, variëren in de
voorbeeldsituaties de houding en de financiële vaardigheden, op een
vierpuntsschaal van ‘positief’, ‘meer positief dan negatief’, ‘meer negatief dan
positief’ tot ‘negatief’.
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Figuur 4.1: Kans op financiële problemen bij verschillende houding en financiële
vaardigheden (multivariate analyse op basis van voorbeeldcases)

Bron: overgenomen van Kans op financiële problemen (Madern & Van der Schors, 2012,
p. 59).

Figuur 4.1 toont de kans op financiële problemen in de beschreven uitgangssituatie,
waarbij financiële houding en vaardigheden verschillen. Naarmate een persoon meer
toekomstgericht is, een grotere spaarbehoefte heeft en minder verleidinggevoelig is,
neemt het risico op financiële problemen sterk af. Bij iemand met positieve financiële
vaardigheden, loopt dit risico af van 90 procent op financiële problemen als iemand
een sterk negatieve houding heeft, naar 21 procent als men juist een positieve
houding heeft. Het effect van de houding is veel groter dan de aanwezigheid van
financiële vaardigheden. Iemand met een positieve houding en met negatieve
financiële vaardigheden heeft 42 procent kans om in de financiële problemen te
komen, tegen 21 procent als hij beschikt over alle benodigde financiële
vaardigheden. Vaardigheden maken bij gelijkblijvende positieve houding dus 21
procentpunt verschil en houding, bij gelijkblijvende vaardigheden, maakt 69
procentpunt verschil.
In tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de in deze paragraaf besproken
onderzoeken. Concluderend kan dus worden gesteld dat demografische kenmer ken
minder belangrijk zijn. Wel constateert een aantal auteurs dat op basis van de
demografische gegevens groepen zijn te onderscheiden, maar dat je op basis van
deze gegevens niet kunt voorspellen of personen weer gaan terugbetalen. Slechts
enkele onderzoeken hebben ook onderzocht wat de grootste beïnvloeders zijn. Dan
kan worden geconstateerd dat met name de psychologische variabelen en de
houding een grote rol spelen.
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Tabel 4.1: Studies naar onderlinge verhoudingen variabelen
Onafhankelijke variabele van invloed

Bron

Demografische, institutionele, financiële, economische,
psychologische en situationele variabelen
Economische en demografische, vaardigheden en
tijdsoriëntatie
Economische, sociologische (waaronder sociale steun) en
psychologische variabelen
Economische, demografische en psychologische
variabelen
Demografische, ‘life-events’ en psychologische variabelen*
Demografische, economische bronnen* en psychologische
variabelen
Vaardigheden en houding*

Stone en Maury, 2006

*

I

Lea e.a., 1995
Lea e.a., 1993
Webley en Nyhus, 2001
Tokunaga, 1993
II
Livingstone en Lunt, 1992
Madern en Van der Schors, 2012

Variabelen met een * zijn de variabelen met de grootste invloed
I
II
Afhankelijke variabele: Problematische schuldsituatie; Terugbetalen van de
schulden

4.3 ‘Life-events’, ‘trigger’ of oorzaak
Naast een verschuiving van demografische kenmerken naar vaardigheden en
houding, is er ook een verschuiving in de wijze waarop ‘life-events’ worden
meegenomen. Allereerst worden de ‘life-events’ besproken, alvorens wordt ingegaan
op de stromingen, omdat deze ‘life-event’ de stromingen beïnvloeden. Een ‘lifeevent’ of gebeurtenis staat niet letterlijk als inputfactor in de TPB of als determinant
in de TTI. De ‘capability approach’, die spreekt over mogelijkheden, sluit op het
eerste gezicht beter aan bij ‘life-events’. Echter zoals al geconcludeerd in het vorige
hoofdstuk is de ‘capabilty approach’ ook terug te vinden in de TTI. ‘Life -events’
kunnen een verandering in de sociale stroming of in de culturele stroming
veroorzaken. In veel gevallen zal een ‘life-event’ in beide stromingen doorwerken.
Gezinsuitbreiding of echtscheiding veranderen de sociale situatie, maar zullen ook
doorwerken op de omgevingsfactoren. Denk bijvoorbeeld aan het i nkomen dat
verandert bij een echtscheiding. Werkeloosheid zal in de eerste plaats vooral
doorwerken in de omgevingsfactoren, maar ook je interpersoonlijke relaties worden
erdoor beïnvloed.
Ook in de TPB werken de ‘life-events’ door; vaak zal het zo zijn, dat de intentie niet
verandert, maar dat het gezonde gedrag en dus de vereiste intentie anders is.
Personen en hun intentie veranderen niet, maar de situatie vraagt dat wel. Waar ze
eerst gezond leefden door negenhonderd euro per maand uit te geven (maar er
kwam duizend euro per maand binnen), is er nu vereist dat ze minder gaan uitgeven
(omdat er bijvoorbeeld nog maar zevenhonderd euro binnenkomt). De intentie moet
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dan van uitgeven veranderen in besparen, anders komen ze geld te kort bij
voortzetten van hetzelfde gedrag.
Waar ze voorheen vaak werden gezien als de oorzaak van schulden, worden ze nu
steeds vaker gezien als de trigger, of als belangrijk transitiemoment maar niet als de
oorzaak van de problemen. De oorzaak ligt in het gedrag voor en na het ev ent
(Jungmann, 2012, p. 27). ‘Life-events’ vragen om verandering, maar ‘life-events’
vragen vooral ook om goede voorbereiding en anticiperend gedrag. ‘Life -events’
maken duidelijk in hoeverre personen bereid waren om risico’s te nemen en in
hoeverre ze financieel gezond waren op de langere termijn. Natuurlijk zijn er ‘life events’ die zo onwaarschijnlijk zijn dat je ze niet had kunnen verwachten of veel
meer gevolgen hebben dan je had kunnen voorzien. Maar bijvoorbeeld pensionering
zou niet als een verrassing moeten komen en niet tot problemen hoeven leiden. Het
gaat daarbij vooral om wat je de jaren voor je pensionering hebt gedaan om na je
ste
ste
65 goed te kunnen leven. Als je na 65 niet meer rond kan komen, terwijl er geen
sprake is van verslaving of een hele dure nieuwe hobby, dan laat dat vooral zien dat
ste
je voor je 65 niet goed bezig was.
Uit diverse onderzoeken (Madern & Van der Schors, 2012; Nibud & Wijzer in
geldzaken, 2010; Nibud, 2009a; Van Ommeren e.a., 2009) blijkt dat veranderingen in
de financiële situatie van grote invloed is op het aantal betalingsachterstanden van
een huishouden. Als een ‘life-event’ plaatsvindt, vraagt dat over het algemeen
verandering van gedrag en soms alleen een eenmalige actie. Dat laatste is
bijvoorbeeld het geval bij personen die werkloos raken, maar altijd zo hebben
geleefd dat hun vaste lasten laag zijn en ze veel minder uitgaven dan er
binnenkwam. Zij kunnen wellicht met alleen het opzeggen van een aantal
abonnementen toch rondkomen. Veel vaker zullen echter pers onen die werkloos
raken hun gedrag, waarvan een groot deel gewoontegedrag is, moeten veranderen.
In de eerste plaats omdat hun ritme is veranderd, ze hebben immers geen vaste
dagbesteding meer en in de tweede plaats omdat ze hun uitgaven moeten
aanpassen aan het nieuwe inkomen. Dat gaat bijvoorbeeld over geen A-merken
meer kopen, minder met de auto, vaker met de goedkopere fiets, minder uit eten etc.
Het gaat niet om het veranderen van één activiteit, maar om een scala aan
activiteiten gedurende een lange periode.
'Life-events' waarbij sprake is van een inkomensterugval hebben de grootste invloed
op de schuldensituatie van personen. Een inkomensterugval kan verschillende
oorzaken hebben, zoals het wegvallen van het inkomen van de partner (scheiding of
overlijden), (onvrijwillige) werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensionering etc .
Niet alleen nare gebeurtenissen kunnen leiden tot inkomensterugval. Ook
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bijvoorbeeld het krijgen van een kind, waarna de ouders beide vrijwillig minder gaan
werken kan leiden tot een inkomensterugval, of een leukere maar slechter betaalde
baan. Het risico op financiële problemen na een leuke gebeurtenis als het krijgen
van een kind wordt vaak onderschat. Uit onderzoek van Taylor , Jenkins en Sacker
(2009) blijkt dat het krijgen van een kind de kans op financiële problemen met
negentien procent vergroot, rekening houdend met het inkomen. Volgens een
onderzoek van Taylor e.a. vergroot werkloos worden de kans op financiële
problemen met 63 procent. Het Nibud (2009c) vond dat personen die onvrijwillig
werkloos zijn geworden bijna twee keer zoveel betalingsachterstanden hebben als
werkenden. Kempson e.a. (2004) vinden in hun onderzoek dat de kans op
achterstanden stijgt van 20 procent naar 32 procent als een huishouden in de twaalf
maanden daarvoor een baby heeft gekregen of een scheiding heeft doorgemaakt. Bij
een teruggang in inkomen in de afgelopen twaalf maanden vinden deze auteurs een
toename van de kans op achterstanden in betalingen van achttien procentpunt.
Inkomensterugval verhoogt het risico op problemen (Madern & Van der Schors,
2012; Nibud & Wijzer in geldzaken, 2010; Van Ommeren e.a., 2009), maar het
ontbreken van grip na de inkomensterugval verhoogt het risico op problemen
aanzienlijk (Madern & Van der Schors, 2012). Ook Cameron en Golby (1990) vinden
een verband tussen gebeurtenissen en de manier waarop daarmee wordt
omgegaan: of een persoon in staat is zichzelf te beheersen is een krachtigere
verklaring dan de veranderingen in de levenscyclus.
In tabel 4.2 wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeken. De
resultaten van de onderzoeken laten zien dat veranderingen in het leven van een
persoon een verhoogd risico op financiële problemen vormen. Het gaat hierbij om
gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het inkomen vermindert of gebeurtenissen
waardoor de uitgaven stijgen. Niet alleen de gebeurtenis , maar ook hoe een persoon
ermee omgaat en of hij de controle over de situatie houdt, is van invloed.
Concluderend kan worden gesteld dat er een verband bestaat tussen ‘life -events’ en
financiële problemen. Huishoudens die een ‘life-event’ hebben meegemaakt, hebben
een grotere kans op financiële problemen. De ‘life-events’ die invloed hebben, gaan
gepaard met een inkomensterugval of hogere uitgaven.
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Tabel 4.2: Studies naar invloed van ‘life-events’
Onafhankelijke variabele

Invloed°

Bron

Inkomensterugval

+

Werkloos worden
Verlies van controle op de financiën door
een gebeurtenis
Scheiden
Krijgen van een baby

+
+

Madern & Van der Schors, 2012;
Nibud & Wijzer in geldzaken, 2010*;
Nibud, 2009a*;
Van Ommeren e.a., 2009*;
Kempson e.a., 2004*
Taylor e.a., 2009*
Madern & Van der Schors, 2012

°
*

+
+

Kempson e.a., 2004*
Taylor e.a., 2009*;
Kempson e.a., 2004*

+ is meer risico op problemen, - minder en / geen invloed gevonden
De analyses in deze studies betreffen kruistabellen of variantie-analyses

4.4 Intrapersoonlijke determinanten
De eerste stroming die hier wordt besproken is de intrapersoonlijke s troming,
waarbinnen intrapersoonlijke determinanten een rol spelen. Deze determinanten zijn
persoonsgebonden. Vaak worden de biologische gegevens als geslacht en leeftijd
als eerste beschreven om de probleemgroepen aan te geven. Zoals in de vorige
paragraaf aangehaald, blijkt uit onderzoek dat juist de persoonskenmerken een
belangrijkere rol spelen dan de demografische kenmerken. Ook binnen het werkveld
is een verschuiving gaande, met name binnen de schuldhulpverlening zelf. Een
aantal jaren geleden werd in de schuldhulpverlening veel aandacht besteed aan de
economische situatie van de klant en aan de gebeurtenissen die hij had
meegemaakt. Er is echter een verschuiving naar het gedrag van de klant en de
mogelijkheden van de klant (Jungmann, 2012). In het werkveld van de
schuldhulpverlening wordt steeds vaker gewerkt met klantprofielen waarbij de
aandacht in de eerste plaats is gericht op de motivatie van de klant. Bij de motivatie
wordt vooral gekeken of de klant verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen ged rag
en wat de normen en waarden van de klant zijn (Van Geuns e.a., 2011). De
persoonskenmerken worden steeds vaker naar voren geschoven als belangrijke
determinant. Zowel de persoonlijkheidskenmerken als de demografische gegevens
behoren tot de ultieme determinanten; zij staan ver van het gedrag af, maar
beïnvloeden het gedrag wel via allerlei tussenliggende processen (Lechner e.a.,
2010; Flay e.a., 2009).
Persoonlijke competentie, het gevoel van zelfbeheersing en zelfvertrouwen/inzicht
behoren tot de distale determinanten in de intrapersoonlijke stroming
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(Flay e.a., 2009). Tot slot heeft de waargenomen gedragscontrole en de ‘self efficacy’ de meest directe invloed op gedrag binnen deze stroming.
Hierna wordt in paragraaf 4.4.1 ‘self-efficacy’ besproken. Deze beïnvloedt het
gedrag van het individu het meest direct volgens de TPB en de TTI. Persoonlijke
competentie van personen beïnvloedt in hoeverre zij daadwerkelijk gedrag kunnen
uitvoeren en staan volgens de TBP direct in verband met ‘self -efficacy’. De
vaardigheden, de persoonlijke competenties, worden besproke n in paragraaf 4.4.2.
De persoonlijkheidskenmerken komen in paragraaf 4.4.3 aan bod. In paragraaf 4.4.4
worden de biologische kenmerken besproken. Paragraaf 4.4.5 is concluderend en
geeft een opsomming van de intrapersoonlijke determinanten die van invloed zijn op
de schuldsituatie, alsmede de conclusie.
4.4.1

‘Self-efficacy’ en zelfvertrouwen

Zoals besproken in het vorige hoofdstuk wordt ‘self -efficacy’ gezien als een
belangrijke determinant. Ook de factor ‘waargenomen gedragscontrole’ die is
gerelateerd aan 'self-efficacy' wordt gezien als een zeer belangrijke factor van de
TPB. 'Self-efficacy' is vrij vertaald het zelfvertrouwen van een persoon in zijn
mogelijkheden om een bepaalde taak uit te voeren. In het werkveld wordt steeds
vaker over zelfvertrouwen gesproken, terwijl eigenlijk wordt gedoeld op ‘selfefficacy’. In deze paragraaf bespreek ik daarom niet alleen 'self -efficacy', maar ook
zelfvertrouwen en de waargenomen gedragscontrole. Naar de ‘waargenomen
gedragscontrole’ en de invloed daarvan op financieel gezond gedrag en schuldenlast
is weinig onderzoek gedaan. Armitage en Conner (2001) hebben een meta -analyse
gedaan naar de TPB over 185 studies; geen enkele van deze studies had betrekking
op financiën. Wel vinden zij dat de ‘waargenomen gedragscontrol e’ significant
bijdraagt aan het voorspellen van gedrag. Ook Rise, Sheeran en Hukkelberg (2010)
hebben in hun meta-analyse (veertig studies) geen onderzoeken opgenomen
gerelateerd aan financiën. In paragraaf 4.4.1.1 wordt ‘self -efficacy’ besproken, in
paragraaf 4.4.1.2 komen de aan ‘self-efficacy’ gerelateerde concepten aan de orde.
In paragraaf 4.4.1.3 wordt een korte conclusie gegeven.
4.4.1.1

'Self-efficacy'

Ook is niet veel direct onderzoek gedaan naar de invloed van 'self -efficacy' op de
schuldenlast van personen. Het onderzoek dat is gedaan (o.a. Wang e.a., 2011;
Tokunaga, 1993) ondersteunt de aanname dat ‘self -efficacy’ van invloed is op de
schuldensituatie van personen. Er is ook veel ander onderzoek waaruit blijkt dat
'self-efficacy' het gedrag van personen beïnvloedt.
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Hoewel de invloed van ‘self-efficacy’ op de schuldenlast van personen en gezond
financieel gedrag nog relatief weinig is onderzocht, is wel voldoende grond aanwezig
om aan te nemen dat ‘self-efficacy’ financieel gedrag beïnvloedt. Het is bewezen dat
‘self-efficacy’ een grote rol speelt bij het gedrag van mensen (o.a . Lown, 2011;
Armitage & Conner, 2001; Dzewaltowski, Noble & Shaw, 1990; Bandura & Wood,
1989). Personen met lage ‘self-efficacy’ zullen minder slagen in het vertonen van het
gezonde gedrag, omdat zij minder gemotiveerd zijn, minder doelen stellen en
denken de doelen toch niet te kunnen behalen. Grembowski e.a. (1993) vinden in
hun onderzoek een relatie tussen ‘self-efficacy’ en algemene gezondheid bij de
oudere bevolking. Personen met een hoge ‘self-efficacy’ lopen volgens deze auteurs
lagere gezondheidsrisico’s en hebben een betere gezondheid.
Enkele onderzoekers hebben wel direct het verband tussen ‘self -efficacy’ en
schulden of omgaan met geld onderzocht. Wang e.a. (2011) heb ben onderzoek
gedaan naar creditcardschulden; zij constateren dat personen met veel
zelfvertrouwen, hoge ‘self-efficacy’ en grote ‘self-control’ een kleinere kans hebben
op creditcardschulden. Tokunaga (1993) constateert dat lage ‘self -efficacy’
samenhangt met meer financiële problemen. Psychologische variabelen zoals ‘selfefficacy’ vergroten significant de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen
personen die op een gezonde en personen die op een ongezonde manier krediet
23

gebruiken. Aangezien het hier cross-sectioneel onderzoek betreft is de causaliteit
niet duidelijk. Het is ook mogelijk dat de financiële problemen ervoor hebben
gezorgd dat de personen nu een lagere ‘self-efficacy’ hebben (Tokunaga, 1993).
Ook Lown (2011) ziet een verband tussen omgaan met geld en ‘self-efficacy’. Hij
heeft een ‘financial self-efficacy’-schaal ontwikkeld op basis van bestaande
algemenere schalen. Om deze te valideren heeft hij werknemers van de universiteit
gevraagd de vragenlijst in te vullen waarin ook een schaal was opgenomen die
aangeeft op welke manier personen omgaan met het plannen van hun pensioen. De
groepen die goed zijn voorbereid op hun pensioen hebben een hogere ‘self -efficacy’.
Op basis van zijn onderzoek en literatuurstudie concludeert hij dat ‘self -efficacy’
samenhangt met financiële bekwaamheid.
Engelberg (2007, p. 100) heeft in haar onderzoek niet onderzocht wat de relatie
tussen ‘self-efficacy’ en schulden is, maar de relatie tussen economische ‘self efficacy’ en het hebben van een nauwgezet spaarplan en een zorgvuldig

23

Bij cross-sectioneel onderzoek wordt iedere respondent eenmaal en op hetzelfde tijdstip
geobserveerd, gemeten of ondervraagd. Dit in tegenstelling tot longitudinaal onderzoek;
daarbij worden de waarnemingen of metingen bij ieder individu op een aantal
achtereenvolgende tijdstippen herhaald, waardoor je ook veranderingen in beeld kunt
brengen (Babbie, 2004).
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uitgavenpatroon. De onderzoeksgroep van deze studie betreft studenten. Engelberg
vindt een positieve relatie tussen ‘self-efficacy’ en sparen en zorgvuldig uitgeven.
4.4.1.2

Gerelateerde concepten

Mewse, Lea en Wrapson (2010) spreken in hun stud ie naar schuldenaren over
financieel zelfvertrouwen. Zij zien dat schuldenaren ten opzichte van niet schuldenaren minder financieel zelfvertrouwen hebben. Daarnaast zagen zij dat
schuldenaren die contact zoeken met hun schuldeisers meer financieel
zelfvertrouwen hebben, dan de schuldenaren die geen contact zoeken. Het bedrag
dat de schuldenaren schuldig waren maakte geen onderscheid.
Jungmann en Van Geuns (2013, p. 22) hebben onderzoek gedaan op basis van
dossieranalyses. Zij constateren dat 55 procent va n de klanten van een grote sociale
dienst een tekort aan zelfvertrouwen heeft. Te veel zelfvertrouwen in eigen kunnen
kan ook een probleem opleveren. Genoemde auteurs vinden dat 32 procent van de
klanten hun eigen vaardigheden overschat. De FSA (2000) spre ekt van ‘confidence’,
en in tegenstelling tot ‘self-efficacy’ vraagt de FSA niet naar het vertrouwen dat
consumenten hebben in het kunnen uitvoeren van het gedrag, maar of de
consument voldoende informatie had en of hij vertrouwen heeft in de uitkomst om de
juiste financiële beslissing te nemen. Dat is een groot verschil, omdat bij die vraag
ook andere factoren een rol spelen. Bovendien wordt niet gevraagd of mensen zelf
ook goed in staat waren de informatie op een juiste manier te vergelijken en of ze
dat lastig vinden. Een ander punt dat mogelijk van invloed is, is dat achteraf aan de
respondenten is gevraagd of zij erop vertrouwen dat zij de juiste keuze hebben
gemaakt. Mensen zijn geneigd om hun keuzes achteraf goed te praten ; hiermee
meet je dus een ander concept (Festinger, 1957). Negen van de tien respondenten
gaven aan dat zij ervan overtuigd waren dat zij voldoende informatie hadden en dat
zij de juiste beslissing hadden genomen. Maar het onderzoek laat ook zien dat dit
vertrouwen vaak misplaatst was: acht van de tien personen hadden spijt van een
aankoop in de afgelopen vijf jaar.
4.4.1.3

Invloed van 'self-efficacy' en gerelateerde concepten

In tabel 4.3 wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeken met
betrekking tot ‘self-efficacy’. De tabel geeft weer dat weliswaar onderzoek is gedaan
naar ‘self-efficacy’ en meer algemene concepten of andere financiële gedragingen
zijn onderzocht, maar dat er nog heel weinig onderzoek is verricht naar de relatie
tussen een problematische schuldsituatie en ‘self-efficacy’.
Op basis van dit literatuuronderzoek kan worden aangenomen dat een lage ‘self efficacy’ een negatieve relatie heeft met het voork ómen van financiële problemen en
een hoge ‘self-efficacy’ juist problemen voorkomt. De enige uitzondering daaro p is te
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veel vertrouwen hebben in je eigen kunnen, waardoor er sprake is van
zelfoverschatting. Meer onderzoek naar dit onderwerp is noodzakelijk om het
verband tussen schulden en ‘self-efficacy’ vast te kunnen stellen. Datzelfde geldt
voor de ‘waargenomen gedragscontrole’ uit de TPB; op basis van de bestudeerde
onderzoeken kan alleen worden geconstateerd dat de ‘waargenomen
gedragscontrole’ gedrag beïnvloedt en op theoretische basis kan worden verwacht
dat dit ook het geval zal zijn met financieel gezond g edrag.
Tabel 4.3: Studies naar invloed van ‘self-efficacy’ en gerelateerde concepten
Onafhankelijke variabele

Invloed°

Hogere ‘self-efficacy’

-

Bron
I

Wang e.a., 2011 ;
/ II/ III/ VII
Lown, 2011*
;
IV/ V/ VI
Engelberg, 2007*
;
VII
Armitage & Conner, 2001 ;
Tokunaga, 1993;
VIII/ IX
Grembowski e.a., 1993
;
VII
Dzewaltowski e.a., 1990 ;
VII
Bandura & Wood, 1989 ;
Financieel zelfvertrouwen
Mewse e.a. 2010
/X
Zelfvertrouwen
Jungmann & Van Geuns, 2013*
°
+ is meer risico op problemen, - minder en / geen invloed gevonden
*
De analyses in deze studies betreffen kruistabellen of variantie-analyses
I
II
Afhankelijke variabele: doorlopend creditcard gebruik; pensioen-planning;
IV
VI
VII
nauwgezet spaarplan;
zorgvuldig uitgavenpatroon;
gezond gedrag;
VIII
gezondheid
III
V
IX
Onderzoeksgroep: werknemers universiteit; studenten; oudere bevolking;
X
klanten schuldhulpverlening

4.4.2

Persoonlijke competentie

Kennis en vaardigheden behoren tot de interne factoren van een persoon. Deze zijn
echter eenvoudiger te beïnvloeden dan de persoonlijkheidskenmerken en
biologische gegevens. Zowel kennis als vaardigheden is aan te leren. In
onderzoeken waar de financiële vaardigheden worden onderzocht, wordt over het
algemeen financieel beheer als één variabele opgenomen, waardo or het onduidelijk
is wat daaronder wordt verstaan. Financieel beheer kan gaan over het openen en
lezen van brieven tot het afsluiten van een hypotheek. Er is weinig onderzoek naar
specifieke vaardigheden zoals het kunnen maken van een begroting of het bij houden
van een kasboek. Deze paragraaf vormt een analyse van de risicofactoren op het
gebied van kennis en vaardigheden die terugkomen in onderzoeken naar schulden
en financiële problemen. In de eerste twee paragrafen (4.4.2.1 en 4.4.2.2) worden
de basisvaardigheden en de algemene budgetstrategieën besproken. In de daarop
volgende paragrafen worden de Nibud-competentiegebieden (zie ook paragraaf
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2.6.2) besproken, in paragraaf 4.4.2.3 het competentiegebied ‘in kaart brengen’, in
paragraaf 4.4.2.4 het competentiegebied ‘verantwoord besteden’, in paragraaf
4.4.2.5 het competentiegebied ‘vooruit kijken’. In paragraaf 4.4.2.6 worden de
competentiegebieden ‘financiële producten kiezen’ en ‘over voldoende kennis
beschikken’ samen besproken. Deze twee gebieden worde n in onderzoek vaak
samengenomen. In paragraaf 4.4.2.7 wordt ingegaan op de invloed van
vaardigheden en kennis op financiële problemen van personen, de persoonlijke
competenties.
4.4.2.1

Basisvaardigheden

Opvallend is dat er eigenlijk weinig bekend is over het aantal personen dat in de
problemen komt door gebrek aan basisvaardigheden als kunnen lezen, schrijven en
rekenen. Hoewel deze vaardigheden door veel onderzoekers worden erkend als
noodzakelijk (Van Geuns, Jungmann & Karssenberg, 2013; Blommesteijn e.a., 2012;
Nibud, 2012; Jungmann e.a., 2012; Lusardi & Mitchell, 2011, p. 5). In onderzoek van
Van Geuns e.a. (2011) wordt wel expliciet aangegeven dat beperkte
leesvaardigheden regelmatig bij klanten van de schuldhulpverlening voorkomen. Ook
de professionals die deelnamen aan interviews (secundaire analyses) bij Hoeve, Van
der Zouwen, Stams, Jurrius en Voogt (2011) geven aan dat er soms sprake is van
onmogelijkheid om de financiën te beheren bij jongeren door laaggeletterd heid. Het
betreft dus veel onderzoek, waarbij er is gevraagd naar ervaring en gevoelens van
professionals. Jungmann en Van Geuns (2013) constateren echter ook op basis van
dossieranalyse bij klanten van een grote sociale dienst dat 28 procent van de
klanten een tekort heeft aan basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen.
26 procent van de klanten heeft een gebrek aan sociale vaardigheden. Deze laatste
factor kan ook worden gezien als een basisvaardigheid; voor veel financiële zaken is
immers interactie met een andere partij (bank, verzekeraar, schuldeiser) vereist.
4.4.2.2

Algemene budgetstrategieën

Budgetstrategieën overstijgen de competenties genoemd in paragraaf 2. 6.2. Het
betreft strategieën die met name over de eerste drie competentiegebieden gaan. H et
betreft de wijze waarop personen hun financieel beheer aanpakken en welke
strategie zij hanteren om te proberen rond te komen.
Livingstone en Lunt (1992) vinden dat schuldenaren en personen zonder schulden
anders omgaan met hun budgetplanning en uitgaven. Schuldenaren rapporteren
vaker dat zij gebruik maken van flexibele strategieën, zij variëren hun budget
afhankelijk van de situatie en overdenken beslissingen opnieuw als zich een
onverwachte gebeurtenis voordoet. Terwijl degenen zonder schulden waarschijnlijker
een plan hebben gemaakt waaraan zij zich proberen te houden , ondanks steeds
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verschillende omstandigheden. Personen zonder financiële problemen zijn dus wat
dat betreft consequenter en houden zich eerder aan een vooropgezet plan.
Lea e.a. (1995) constateren dat personen die vaardigheden rondom omgaan met
geld beter beheersen, minder financiële problemen hebben. Van Ommeren e.a.
(2009) komen tot eenzelfde conclusie; gebrekkig financieel beheer is volgens hen
een risicofactor om in de financiële problemen te komen, ook wanneer er sprake is
van een andere aanleiding, speelt gebrek aan financieel inzicht een grote rol.
4.4.2.3

In kaart brengen

Het in kaart brengen gaat over de wijze waarop iemand zijn administratie ordent en
overzicht aanbrengt. De vraag of het al dan niet in kaart brengen van je administratie
een risicofactor vormt voor financiële problemen, is niet eenduidig te beantwoorden.
De algemene gedachtegang is dat als je beter je administratie ordent en inzicht hebt
in je geldzaken je minder snel in de financiële problemen zou moeten komen (Nibud,
2008). Toch komen er tegenstrijdige resultaten uit onderzoek.
In eerste instantie lijkt het actief voeren van je administratie juist een risicofactor van
financiële problemen (Madern & Van der Schors, 2012). Personen die zelf zeiden
beter hun administratie bij te houden, zitten vaker in de financiële problemen. Bij
studenten zagen Xiao e.a., (2007) hetzelfde verband. Een mogelijke verklaring die
door de auteurs van beide onderzoeken wordt gegeven is dat men sen, zodra er
financiële problemen ontstaan, actiever met hun administratie aan de slag gaan.
Actief administratie voeren is eerder een coping strategie, een manier om om te
gaan met de problemen, dan een oorzaak van de financiële problemen. Er ontstaat
noodzaak om de administratie te gaan voeren, omdat er financiële problemen zijn.
Dit lijkt te suggereren dat administratie voeren een gevolg is van financiële
problemen. Beide onderzoeken betreffen zelfrapportage van personen ; het is
daarom niet duidelijk of de personen ook wel op een juiste wijze hun administratie
gaan voeren, of er alleen maar meer tijd mee kwijt zijn, omdat ze meer brieven en
verzoeken krijgen in verband met de oplopende schulden. Ook hier betreft het crosssectioneel onderzoek. Hierdoor is het onduidelijk of de respondenten altijd al meer
aandacht aan hun administratie hebben besteed. Jungmann en Van Geuns (2013)
vinden een andere uitkomst bij de dossieranalyse van een grote sociale dienst,
namelijk dat bij 59 procent van de klanten sprake is van een tekort aan
administratieve vaardigheden.
Naar het verband tussen actief administratie voeren en financiële problemen is op dit
moment nog onvoldoende onderzoek gedaan om harde conclusies te kunnen
trekken. Als niet alleen de administratie meegenomen wordt, blijkt wel dat personen
die weinig overzicht en inzicht hebben in de financiële problemen komen. Uit de
multivariate analyse van Madern en Van der Schors (2012) blijkt dat gebrek aan
overzicht, het niet bijhouden van de inkomsten en uitgaven voortekenen zijn van
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financiële problemen. Ook personen die meer gebruik maken van technieken om
zichzelf onder controle te houden lopen minder risico op financiële problemen
(Webley & Nyhus, 2001).
4.4.2.4

Verantwoord besteden

Van Ommeren e.a. (2009) zien een verband tussen het hebben van een te hoge
levenstandaard en financiële problemen. Bij financiële problemen is er op de een of
andere manier altijd sprake van een onbalans tussen uitgaven en inkomsten.
Ondanks dat er weinig directe verbanden zijn gevonden, is het wel belangrijk om hier
aandacht aan te besteden. Het is nu nog onduidelijk bij welke type uitgaven de
onbalans zich voordoet en door welke omstandigheden dit wordt veroorzaakt. Veel
onderzoeken over bestedingen zijn gekoppeld aan koopverslavingen of koopwoede
en de oorzaken daarvan. Dat valt buiten de scope van dit proefschrift, omdat hier
vaak sprake is van een psychische oorzaak.
Een ander aspect dat terugkomt in de onderzoeken is de manier waarop mensen
omgaan met hun uitgaven. Prijsbewust zijn, bewust aankopen doen en ‘mental
budgetting’ hebben geen significant verband met financiële problemen (Madern &
Van der Schors, 2012). ‘Mental budgetting’ wordt door Antonides, De Groot en Van
Raaij (2011, p. 551) in verband gebracht met de hoogte van schulden van personen.
Zij constateren dat het hebben van een hogere schuldenlast een negatief effect heeft
op ‘mental budgetting’.
4.4.2.5

Vooruit kijken

Lea e.a.(1995) zien als risicofactor voor financiële problemen dat personen geen
geld opzij leggen voor het betalen van rekeningen. Ook Madern en Van der Schors
(2012) constateren dat het niet vooruit kijken naar toekomstige betalingen
waarschijnlijk een probleem vormt. Jungmann en Van Geuns (2013) vinden bij
dossieranalyse van een grote sociale dienst, dat 52 procent van de klanten van de
schuldhulpverlening niet in staat is om hun geldzaken te plannen.
Plannen voor toekomstige uitgaven kun je doen door zelf te sparen. Het hebben van
een spaarrekening, zelfs als daar geen geld op staat, beïnvloedt de financiën
positief, het verkleint de kans op financiële problemen (Madern & Van der Schors,
2012). Een lager bedrag hebben op de spaarrek ening is een risicofactor voor
financiële problemen (Kempson e.a., 2004; Livingstone & Lunt, 1992). De vraag is
wat hier het oorzakelijk verband is: door de financiële problemen is het spaargeld
waarschijnlijk al opgebruikt voor de schulden.
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4.4.2.6

Financiële producten kiezen en over voldoende kennis beschikken

De laatste twee gebieden, te weten ‘financiële producten kiezen’ en ‘over voldoende
kennis beschikken’ worden in onderzoek vaak samengenomen. Er is met name veel
onderzoek gedaan naar het niveau van de financiële kennis, zowel in Nederland
(o.a. Verhue, Koenen & Van Kalmthout, 2011; Van Rooij, 2008; Autoriteit Financiële
Markten (AFM), 2004) als internationaal onderzoek (FINRA, Investor Education
Foundation, 2013; Atkinson & Messy, 2012, p. 4; Lusardi & Mit chell, 2011; ANZ,
2008; FSA, 2006a; Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD), 2005).
Algemeen wordt aangenomen dat kennis noodzakelijk is voor financieel gezond
gedrag en daarmee ook het voorkomen van financiële problemen (o.a. Lusard i &
Mitchell, 2011; Antonides e.a., 2008). Het verband tussen kennis en schulden is
echter veel minder vaak het onderwerp van een onderzoek.
Hilgert, Hogarth en Beverly (2003, p. 309) vinden dat goed geïnformeerde
consumenten, die zijn onderwezen op het gebied van persoonlijke financiën, beter in
staat zijn om de juiste beslissingen voor hun familie te nemen en daardoor in de
positie zijn om hun economische welzijn te verbeteren. Financiële kennis heeft een
positief verband met omgaan met de persoonlijke geldstromen en credit
management (p. 320).
Ook andere onderzoekers zien dat een gebrek aan financiële kennis van invloed is
op financiële problemen. Het is een risicofactor bij studenten en credicardschulden
(Wang & Xiao, 2009; Norvilitis e.a., 2006). Uit onderzoek van Mavrinac en Ping
(2004) blijkt dat bij het gros van de problemen de oorzaak niet bij het lage inkomen
ligt, maar bij het tekort aan financiële basiskennis (Mavrinac & Ping, 2004). Lusardi
heeft veel onderzoek gedaan naar de invloed van financiële kennis. Zij definieert
‘financial literacy’, in het Nederlands financiële geletterdheid, als volgt: de
mogelijkheid van personen om economische informatie te verwerken en het maken
van geïnformeerde beslissingen over financiële planning, vermogensopbouw,
pensioen en schulden (Lusardi & Mitchell, 2013, p. 2). Zij en haar collega’s
constateren dat financiële geletterdheid van grote invloed is op het financiële leven
van personen (Klapper, Lusardi & Panos, 2013; Lusardi & Mitchell, 2013; Lusardi &
Scheresberg, 2013; Van Rooij, Lusardi & Alessie 2011; Alessie, Van Rooij & Lusardi,
2011; Bucher-Koenen & Lusardi, 2011; Lusardi & Mitchell, 2011; Lusardi & Tufano,
2009). Op basis van deze onderzoeken constateren Lusardi en Mitchell (2013) dat er
een verband is tussen financiële kennis en plannen en vermogensopbouw,
investeren op de aandelenmarkten en het aangaan van hoge leningen, waardoor
problemen ontstaan met rondkomen. Lusardi en Tufano (2009) constateren dat een
gebrek aan kennis over leningen (bijvoorbeeld over de rente die je moet betalen)
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een risicofactor is voor het aangaan van hoge leningen en een risicofactor voor het
hebben van financiële problemen. Lusardi en Scheresberg (2013, p. 1) conc luderen
dat personen die meer financieel geletterd zijn, minder waarschijnlijk deelnemen aan
leningen met hoge kosten. Het al dan niet hebben van een goede financiële educatie
verklaart beter of personen leningen met hoge kosten hebben, dan het meemaken
van een financiële schok (bijvoorbeeld werkloos raken) (p. 21). Ook ‘Wijzer in
geldzaken’ (2013) ziet in haar onderzoek dat verbetering van financiële kennis goed
uitpakt voor het nemen van goede beslissingen ten aanzien van financiële
producten. Disney en Gathergood (2013, p. 2246) tonen aan dat personen die
consumptief krediet gebruiken slechtere financiële kennis hebben dan de personen
die hiervan geen gebruik maken. Bovendien hebben personen met minder financiële
kennis ook meer kredieten waaraan hoge kosten zijn verbonden (zoals
flitskredieten).
Een vaak verondersteld verband is dat personen met gebrek aan financiële kennis
over producten, later in de problemen komen. Bijvoorbeeld door te weinig geld over
te houden na pensionering. Echter de verbinding tussen de kennis die personen
hebben, hoe hun keuze daardoor wordt beïnvloed en of zij daardoor in de financiële
problemen komen, is bij mijn weten niet onderzocht. Er zijn wel cijfers bekend over
de stijging van problemen bij personen met een hypotheek en ook specifiek met een
beleggingshypotheek, maar er is geen onderzoek uitgevoerd naar het verband
tussen hoe zij destijds hebben gekozen, welke overwegingen zij hebben gemaakt,
de kennis die zij destijds hadden en de problemen nu. Ook de stijging van
problemen bij senioren, is niet direct verbonden aan de keuze voor en kennis over
een bepaald pensioenproduct. Dat is ook lastig, want ook het uitgavenpatroon van
de klant die met pensioen is, speelt in elk geval een grote rol bij de financiële
problemen.
4.4.2.7

Invloed van persoonlijke competentie

In tabel 4.4 wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeken die een
correlatie met de schulden hebben aangetoond. De resultaten van de onderzoeken
laten zien dat financieel beheer van belang is. Vaardigheden e n kennis die nodig zijn
om overzicht en inzicht in je inkomsten en uitgaven te hebben zijn van belang. Wel is
het zo dat als mensen veel meer tijd besteden aan hun administratie en meer doen
om overzicht te krijgen er een positieve relatie is met lichte financiële problemen. Dit
is waarschijnlijk een copingtechniek. Mensen zijn de grip kwijt en proberen die terug
te krijgen door budgettechnieken toe te passen. Om dit verband beter te kunnen
begrijpen is aanvullend onderzoek nodig. In de tabel zijn niet de o nderzoeken
meegenomen die een verband hebben gevonden tussen kennis en het aangaan van
risicovolle financiële producten, zoals hoge leningen. Een hoge lening is zelf
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waarschijnlijk wel een risico voor betalingsachterstanden, maar in de studies is dit
verband niet aangetoond. In de tabel zijn alleen studies opgenomen waar de
afhankelijke variabele een vorm van betalingsproblemen is.
Tabel 4.4: Studies naar invloed van persoonlijke competentie
Onafhankelijke variabele

Invloed°

Bron

Beperkte leesvaardigheid

+

Gebrekkige sociale vaardigheden
Gebrekkig financieel beheer algemeen
Gebrekkig financieel beheer algemeen
Wisselende strategie
Overzicht inkomsten en uitgaven bijhouden
Gebrek aan administratieve vaardigheden
Gebruik zelfcontroletechnieken
‘Mental budgetting’
Verantwoord besteden
Verantwoord besteden
Spaarrekening
Weinig spaargeld

+
+
+
+
+
+
/
+
/
+

Plannen
Niet kunnen plannen
Slecht risico-inschatting
Leggen geen geld weg voor rekening
Betalen rekeningen liever regelmatig
Gebrek aan financiële kennis

+
+
+
+
+

Jungmann & Van Geuns, 2013* ;
I
Van Geuns e.a., 2011
/I
Jungmann & Van Geuns, 2013*
Lea e.a., 1995
Van Ommeren e.a., 2009
Livingstone & Lunt, 1992
Madern & Van der Schors, 2012
/ III/ IV
Xiao e.a., 2007*
/I
Jungmann & Van Geuns, 2013*
Webley & Nyhus, 2001
Madern & Van der Schors, 2012
Van Ommeren e.a., 2009*
Madern & Van der Schors, 2012
Madern & Van der Schors, 2012
Livingstone & Lunt, 1992;
Kempson e.a., 2004*
Madern & Van der Schors, 2012
/I
Jungmann & Van Geuns, 2013*
Van Ommeren e.a., 2009*
Lea e.a., 1995
Lea e.a., 1995
V
Lusardi & Scheresberg, 2013 ;
VII
Disney & Gathergood, 2013 ;
Lusardi & Tufano, 2009;
III/ IV
Wang & Xiao, 2009
;
III/ IV;
Norvilitis e.a., 2006
/ VI
Mavrinac & Ping, 2004*

°
*

/I

+ is meer risico op problemen, - minder en / geen invloed gevonden
De analyses in deze studies betreffen kruistabellen of variantie-analyses
I
II
Onderzoeksgroep: problematische schuldenaren in schuldhulpverlening; jongeren
III
IV
V
Afhankelijke variabele: creditcardschulden; studenten; leningen met hoge kosten;
VI
VII
vrouwen; consumptief krediet

4.4.3

Persoonlijkheidskenmerken

Iemands persoonlijkheid of karakter beïnvloedt zijn gedrag (Ajzen, 2011a; Lechner
e.a., 2010). Een algemene karaktertrek leidt tot een specifieke gedragstendens.
Bijvoorbeeld een extravert persoon zal vaak als gedragstendens sociaal gedrag
vertonen. Dit leidt tot specifieke gedragsdisposities, zoals de neiging hebben om
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veel uit te gaan. Een gedragsdispositie leidt niet noodzakelijkerwijs tot dat gedrag.
De gedragsdispositie wil zoveel zeggen als de voorbereiding tot mogelijk gedrag
(Schreuder, 2001, p. 9). Deze gedragsdisposities beïnvloeden de persoonlijke
attitude en de waargenomen gedragscontrole (Ajzen, 2011a).
In de literatuur die specifiek betrekking heeft op geldzaken is vaak onderzocht of een
persoon een langetermijnvisie heeft. De invloed van de tijdsoriëntatie van een
persoon en daarmee samenhangende concepten worden in paragraaf 4.4.3.1
besproken. Verantwoordelijkheidsgevoel, dat naar voren kwam in het onderzoek
‘klantprofielen in de schuldhulpverlening’ (Van Geuns e.a., 2011) valt ook onder de
persoonskenmerken. In de literatuur wordt niet vaak gesproken over
verantwoordelijkheidsgevoel, maar over interne of externe ‘locus of control’. Deze
komt aan de orde in paragraaf 4.4.3.2. Tot slot komt ook vaak materialisme en /of
hebberigheid als kenmerk naar voren; dit wordt besproken in paragraaf 4.4.3.3. De
invloed van de persoonskenmerken staat beschreven in paragraaf 4.4.3.4.
4.4.3.1

Tijdsoriëntatie en zelfbeheersing

In onderzoeken komen verschillende concepten terug die op elkaar lijken. Het gaat
om: gericht zijn op de korte termijn, slecht kunnen uitstellen van bevrediging, ‘self control’ of zelfbeheersing, impulsiviteit en gevoelig zijn voor verleidingen. Als je
gericht bent op de korte termijn, wordt het uitstellen van je behoefte lastiger : je wilt
immers direct resultaat. Dit zal ook de mate van controle die je zelf hebt
beïnvloeden. Omdat de concepten op elkaar lijken, worden deze samen in deze
paragraaf behandeld.
Tijdsoriëntatie heeft ermee te maken dat personen verschillen qua tijdsfocus.
Sommigen zijn gericht op verleden, anderen op het heden en nog anderen op de
toekomst. Uit onderzoek blijkt dat personen die vooral op de korte termijn zijn
gericht, een groter risico lopen op financiële problemen (Madern & Van der Schors,
2012; Webley & Nyhus, 2001; Lea e.a. 1995). Finney, Collard en Kempson (2007)
constateren dat leven bij de dag een risicofactor is voor overmatig creditcardgebruik
onder consumenten. Zoals gezegd ligt het op de korte termijn gericht zijn heel dicht
aan tegen het slecht zijn in het uitstellen van bevrediging van je behoeften. Als je
met name gericht bent op de korte termijn, dan zul je met name behoeftes op de
korte termijn willen bevredigen. Het niet kunnen uitstellen van bevrediging blijkt dan
ook een risicofactor voor financiële problemen te zijn (Wang e.a., 2011; Livingstone
& Lunt, 1992; O’Guinn & Faber, 1989). Bij studenten met creditcardschulden werd
gevonden dat het kunnen uitstellen van de bevrediging van je behoeften studenten
behoedt voor creditcardschulden (Norvilitis & MacLean, 2010; Norvilitis e.a., 2006).
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Gevoelig zijn voor verleidingen vergroot ook de kans op financiële problemen
(Madern & Van der Schors, 2012). In de wetenschappelijke literatuur wordt eigenlijk
nooit gesproken over gevoeligheid voor verleidingen, maar komt wel vaak
impulsiviteit naar voren. Het direct willen bevredigen van behoeften en impulsiviteit
zijn eigenlijk vormen van weinig zelfbeheersing of zelfcontrole. Tangney, Baumeister
en Boone (2004) spreken van ‘self-control’. ‘Self-control’ is de mogelijkheid om je
innerlijke reacties onder controle te houden, alsmede om ongewenste
gedragspatroon te onderbreken (Tangney, Baumeister & Boone, 2004, p. 275; De
Ridder, Lensvelt-Mulders, Finkenauer, Stok & Baumeister, 2012, p. 77). ‘Self-control’
24
wordt lastiger als je wilskracht afneemt (Baumeister & Tierney, 2012, p. 1). Als er
sprake is van egodepletie, “het verminderde vermogen van personen om hun
gedachten, gevoelens en handelen te reguleren” (Baumeister & Tierney, 2012, p.
28), dan neemt je wilskracht af en je verlangens worden intenser, waardoor ‘selfcontrol’ moeilijker wordt (p. 30). ‘Self-control’ maakt gebruik van een bron die
beperkt is, daarbij komt dat ‘self-control’ op zichzelf al deze bron uitput (Boucher &
Kofos, 2012, p. 804). Deze auteurs benoemen wilskracht en daarmee de mate van
‘self-control’ als drijvende kracht achter het kunnen uitstellen van de directe
bevrediging en daarmee samenhangend impulsiviteit. Psychologen die proberen de
vinger te leggen op de persoonlijkheidskenmerken die goede resultaten in het leven
voorspellen, komen volgens hen altijd op twee eigenschappen uit: intelligentie en
‘self-control’ (Baumeister & Tierney, 2012). Deze auteurs onderschrijven deze
conclusies; bij hun eigen onderzoeken vinden zij dat het bij de meeste grote
maatschappelijke en persoonlijke problemen gaat om gebrek aan ‘self-control’. Als
voorbeeld benoemen zij dwangmatig geld uitgeven en lenen (p. 2). In hun studie
onderzoeken zij welke aspecten ‘self-control’ beïnvloeden en zij concluderen dat de
factoren en processen die ‘self-control’ ondermijnen, het waard zijn om te
bestuderen in zoverre dat deze processen die bij ‘self-control’ spelen, ook relevant
kunnen zijn bij de oorzaken die ervoor zorgen dat personen meer geld uitgeven.
Volgens De Ridder e.a. (2012, p. 76) is hoge ‘self-control’ relevant om succesvol en
gezond te kunnen leven. De auteurs benoemen lage ‘self -control’ als oorzaak van
veel maatschappelijke problemen, waaronder impulsief koopgedrag. De effectiviteit
van ‘self-control’ hangt af van verschillende factoren: onder andere
karaktereigenschappen en zwakheden, helderheid van je eigen doelen (en de
afwezigheid van conflicterende standaarden), voorzichtig monitoren van je gedrag
en uitputting van je mogelijkheden om jezelf te beheersen vero orzaakt door eerdere
uitputting en beslissingen (Baumeister & Tierney, 2012, p. 675).
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In de Nederlandse vertaling wordt gesproken van zelfbeheersing, maar in de Engelse
versie van het boek staat ‘self-control’. Hier wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke bron.
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De hoeveelheid ‘self-control’ die personen hebben is dus niet constant, maar ‘self control’ wordt ook gezien als een persoonlijkheidskenmerk. Sommige personen
hebben van nature meer ‘self-control’. Het hebben van een lage ‘self-control’ wordt
dan ook gezien als een risicofactor voor een grote variëteit aan persoonlijke en
interpersoonlijke problemen. Hoch en Loewenstein (1991) stellen dat ‘self-control’
een uitkomst is van twee onderliggende concepten, namelijk wilskracht en hebzucht
(zie ook Dewitte, 2013, p. 16). Uit de analyses van Gathergood (2012) blijkt dat een
gebrek aan ‘self-control’ positief correleert met niet terugbetalen van
consumentenkrediet en zelfrapportage van excessieve financiële druk van schulden
(p. 590). Hij vindt ook dat consumenten met ‘self-control’ problemen meer gebruik
maken van krediet, zoals winkelkaarten met krediet en flitskredieten. ‘Self -control’
verklaart in de meeste onderzochte gevallen een problematische schuld beter dan
gebrek aan financiële kennis.
Dat zelfbeheersing en daarmee samenhangend impulsiviteit en bevrediging op de
korte termijn belangrijke voorspellers zijn van financiële problemen , blijkt uit diverse
onderzoeken. Alleen Lea e.a. (1993) vinden geen significante relatie tussen een
gebrek aan zelfbeheersing en schulden. Anderzijds concluderen Webley en Nyhus
(2001), alsmede Cameron en Golby (1990) dat minder zelfbeheersing een
risicofactor is voor het hebben van schulden.
Billieux, Van der Linden en Rochat (2008, p. 1196) onderscheiden vier vormen van
impulsiviteit; ‘urgency’ (dringendheid), ‘premeditation’ (voorbedachte rade),
‘perseverance’ (doorzettingsvermogen) en ‘sensation seeking’ (spanningsbehoefte).
‘Urgency’ is gedefinieerd als de neiging sterke reacties te ervaren, vaak onder
omstandigheden die van negatieve invloed zijn. ‘Premeditation’ is gedefinieerd als
de neiging om na te denken en te reflecteren over de gevolgen van een besluit
voordat men actie onderneemt. ‘Perseverance’ is gedefinieerd als het vermogen om
gericht te blijven op een taak die saai en/of moeilijk is. Tot slot ‘ sensation seeking’ is
gedefinieerd als een neiging om te genieten en het uitoefenen van activiteiten die
spannend zijn, en openheid voor het uitproberen van nieuwe ervaringen. Uit de
beschrijving van deze vier factoren van impulsiviteit blijkt dat impulsiviteit nauw
samenhangt met het gevoelig zijn voor verleidingen, maar ook het hebben van een
korte- of langetermijnvisie. Billieux e.a. (2008) hebben financiële problemen bij
mobiele telefoonabonnementen onderzocht in relatie tot deze vier vormen van
impulsiviteit; zij vonden dat ‘urgency’ en daarmee de neiging tot het voelen van
sterke impulsen de kans op financiële problemen vergroot. Ook ‘perseverance’
voorspelt of iemand in de financiële problemen raakt. Met de andere twee vormen
van impulsiviteit werden in dit onderzoek geen significante verbanden aangetroffen
met financiële problemen.
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In andere onderzoeken komen de verschillende vormen die Billieux e.a. (2008)
onderscheiden terug. Als eerste wordt impulsiviteit besproken om vervolgens terug
te komen op de spanningsbehoefte. Onder impulsiviteit wordt meestal een
combinatie van de neiging om direct te kopen (dus sterke impulsen ervaren) en
daarbij niet nadenken over de consequenties ervan. Finney e.a. (2007) concluderen
dat impulsiviteit een risicofactor is voor overmatig creditcardgebruik onder
consumenten. Norvilitis e.a. (2003) vinden in hun onderzoek geen verband tuss en
impulsiviteit en impulsief kopen en creditcardschulden bij studenten. In 2010 is dit
verband wel aangetoond door Norvilitis e.a. en is impulsief kopen een risicofactor.
Wang e.a. (2011) vinden dat impulsiviteit een risicofactor is voor doorlopend
creditcardgebruik. Ook Dessart en Kuylen (1986) constateren dat personen die
minder impulsief zijn en daarnaast beter zijn in het uitstellen van de bevrediging van
wat zij willen op de korte termijn ten behoeve van wat zij willen op de langere
termijn, minder financiële problemen hebben. Joireman, Kees en Sprott (2010)
constateren dat consumenten die zijn gericht op de directe consequenties van hun
handelen, eerder creditcardschulden zullen hebben dan personen die er niet op zijn
gericht.
De behoefte aan spanning en nieuwe dingen willen uitproberen is ook in het
onderzoek van Norvilitis e.a. (2006) onder studenten geen significantie voorspeller
van creditcardschulden. Tokunaga (1993) vond echter dat een lager niveau van
risico en sensatie zoeken juist een voorspeller is van schulden. Wang e.a. (2011)
constateren dat sensatie zoeken juist een voorspeller is van het doen van alleen
maar kleine afbetalingen op de creditcard, waardoor er een schuld blijft. Personen
die voorzichtig zijn zullen juist minder vaak in de pr oblemen komen. Baek en Hong
(2004) vonden een verband tussen voorzichtigheid en minder creditcardschulden en
kopen op afbetaling.
4.4.3.2

‘Locus of control’

Een ander aspect dat vaak terugkomt bij financiële problemen is ‘locus of control’.
‘Locus of control’ gaat over de subjectieve beleving van de hoeveelheid controle die
iemand denkt te hebben over de uitkomsten van zijn eigen gedrag ( Van Hooft &
Crossley, 2008). Personen met een interne ‘locus of control’ hebben het gevoel dat
zij grotere controle hebben over de uitkomsten van hun gedrag. Personen met een
externe ‘locus of control’ schrijven de gevolgen juist niet toe aan hun eigen gedrag,
maar aan externe invloeden, zoals machtige andere personen, geloof of geluk
(Rotter, 1966). De onderzoeken die ‘locus of control’ meenemen laten geen
eenduidig beeld zien. Norvilitis e.a. (2003), Lea e.a. (1995), Davies en Lea (1995)
vinden geen significant verband tussen schulden bij studenten en hun ‘locus of
control’. Tokunaga (1993), Dessart en Kuylen (1986), alsmede Livingstone en Lunt
(1992) constateren wel een duidelijk verband. Hierbij moet worden opgemerkt dat
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Livingstone en Lunt hun bevindingen constateren op enkele vragen uit een schaal
naar ‘locus of control’; niet alle items zijn significant. Dessart en Kuylen ( 1986) zien
de ‘locus of control’ als meest relevante psychologische factor, hoe meer personen
die lenen het gevoel hebben dat zij controle hebben over hun eigen leven en de
dingen om hen heen, des te lager is de kans dat zij in de problemen komen. Wang
e.a. (2011) constateren een significant verband tussen interne ‘locus of control’ en
een lager risico op doorlopende creditcardschulden.
4.4.3.3

Materialisme en hebberigheid

Naast tijdsoriëntatie, zelfbeheersing en ‘locus of control’ komt hebberigheid of
materialisme in de onderzoeken terug. Ze worden slechts een enkele keer benoemd.
Zo vinden Webley en Nyhus (2001) dat het hebben van grotere economische
behoeften een groter risico op financiële problemen meebrengt. Echter Lea e.a.
(1993) vinden geen verband tussen het hebben van meerdere schulden en
hebberigheid.
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Ook Norvilitis e.a. (2006) vinden geen verband bij studenten tussen

creditcardschulden en in dit geval materialisme. De auteurs maken in hun onderzoek
gebruik van de materialisme schaal van Richins en Dawson (1992). Deze schaal
neemt drie facetten van materialisme mee: centraliteit, het nastreven van geluk, en
het bezit dat wordt gedefinieerd als succes. Tokunaga (1993) vindt in zijn onderzoek
wel een positief verband tussen het zien van geld als een bron van macht en
prestige en financiële problemen.
4.4.3.4

Invloed van de persoonskenmerken

In deze paragraaf wordt de invloed van de verschillende persoonskenmerken
besproken. Alleen de onderzoeken die ingaan op een vorm van financiële
problemen, zijn hier meegenomen. De bevindingen uit paragraaf 4.4.3.1 staan in
tabel 4.5. In tabel 4.6 staan de bevindingen van paragraaf 4.4.3.2 en paragraaf
4.4.3.3 is samengevat in tabel 4.7.
In tabel 4.5 wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeken op het
gebied van tijdsoriëntatie, zelfbeheersing en impulsiviteit, zoals besproken in
paragraaf 4.4.3.1. Ondanks het feit dat niet alle onderzoeken dezelfde uitkomsten
laten zien, is het op basis van deze onderzoeken aan te nemen dat deze
persoonskenmerken en dan met name die kenmerken die zijn gericht op de korte
termijn, gebrek aan zelfbeheersing en impulsiviteit , gerelateerd zijn aan het hebben
van schulden.
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Lea e.a. (1993) geven geen definitie. In dit proefschrift wordt onder hebberigheid verstaan:
het verlangen naar geld en bezittingen.
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Tabel 4.5: Studies naar invloed van tijdsoriëntatie en zelfbeheersing
Onafhankelijke variabele

invloed°

Bron

Kortetermijnvisie

+

Gericht op het heden
Leeft bij de dag
Focus op directe consequentie
Gevoelig voor verleidingen
Minder/geen zelfbeheersing

+
+
+
+
+

Minder/geen zelfbeheersing
‘Self-control’
Niet uitstellen van de bevrediging

/
+
+

Uitstellen van bevrediging

-

Impulsiviteit

+

Impulsiviteit

/

Lager niveau van risico en sensatie zoeken
Sensatie zoeken

+
/
+
-

Madern & Van der Schors, 2012;
Webley & Nyhus, 2001;
Lea e.a., 1995
Webley & Nyhus, 2001
/I
Finney e.a., 2007*
II
Joireman e.a. 2010
Madern & Van der Schors, 2012
III
Wang e.a., 2011 ;
Webley & Nyhus, 2001;
Cameron & Golby, 1990
Lea e.a., 1993
VIII
Gathergood, 2012
Norvilitis e.a., 2006;
Livingstone & Lunt, 1992;
O’Guinn & Faber, 1989*
III/ IV
Wang e.a., 2011
;
II/ VI
Norvilitis & MacLean, 2010 ;
II/ IV
Norvilitis e.a., 2006 ;
Dessart & Kuylen, 1986
III/ IV
Wang e.a., 2011
;
II/ VI
Norvilitis & MacLean, 2010 ;
V
Billieux e.a., 2008 ;
/I
Finney e.a., 2007* ;
Dessart & Kuylen, 1986
II/ VI
Norvilitis e.a., 2006 ;
/ II/ VI
Norvilitis e.a., 2003*
Tokunaga, 1993
II/ VI
Norvilitis e.a., 2006
III
Wang e.a., 2011
II/ VII
Baek & Hong, 2004

Voorzichtigheid
°
*

+ is meer risico op problemen, - minder en / geen invloed gevonden
De analyses in deze studies betreffen kruistabellen of variantie-analyses
I
II
III
Afhankelijke variabele: overmatig creditcardgebruik; creditcardschulden; creditcard
IV
V
kleine afbetalingen; doorlopend creditcardgebruik; schulden mobiele telefoon;
VII
VIII
kopen op afbetaling;
niet terugbetalen leningen
VI
Onderzoeksgroep: studenten

De hierboven gepresenteerde onderzoeken geven een eenduidig beeld van de
invloed van deze kenmerken. Enige uitzondering is het onderzoek van Lea e.a.
(1993) waar de conclusie wordt getrokken dat zelfbeheersing geen invloed heeft. Het
onderzoek van Lea e.a. is gedaan met een redelijk kleine steekproef en zij hebben
niet direct zelfbeheersing als concept gemeten. Zij werken met de factor attitude ten
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opzichte van schulden. Deze factor is ontstaan uit zeer diverse items. Deze factor
heeft als totaliteit geen significante invloed en omdat een van de stellingen
betrekking heeft op ‘self-control’, concluderen zij dat zelfbeheersing geen effect
heeft. Andere stellingen die ook in de factor zitten zijn bijvoorbeeld “Most people buy
too much on credit” en “Big companies can look after themselves” (p. 104). Deze
stellingen hebben niets te maken met ‘self-control’. Het onderzoek zegt mijns inziens
dan ook onvoldoende om de conclusie te kunnen trekken dat er geen relatie is
tussen schulden en zelfbeheersing.
In tabel 4.6 wordt een overzicht gegeven van onderzoeken op het gebied van ‘locus
of control’. Zoals aangegeven in paragraaf 4.4.3.2 komt er geen eenduidig beeld uit
de onderzoeken naar ‘locus of control’. Een mogelijke verklaring is dat het concept
vaak wordt gezien als een onderdeel van andere concepten, zoals ‘self -control’ of
‘self-efficacy’. Het is lastig om het concept goed te meten en het is zeer
waarschijnlijk dat er andere factoren zijn die een grotere rol spelen. Opvallend is dat
er bij de onderzoeken onder studenten en naar creditcardschulden geen verband
wordt gevonden, maar bij volwassenen en algemene schulden wel. Het is mogelijk
dat of de onderzoekspopulatie of het type schuld een rol speelt bij de ‘locus of
control’. Om hier een duidelijk antwoord op te krijgen zou meer onderzoek moeten
worden gedaan.
Tabel 4.6: Studies naar invloed van ‘locus of control’
Onafhankelijke variabele

Invloed°

Bron

Externe ‘locus of control’

+

‘Locus of control’

/

Interne ‘locus of control’

-

Tokunaga, 1993;
Livingstone & Lunt, 1992;
Dessart & Kuylen, 1986
/ I/ II
Norvilitis e.a., 2003* ;
I/ II
Lea e.a., 1995 ;
I/ II
Davies & Lea, 1995
III
Wang e.a., 2011

°
*

+ is meer risico op problemen, - minder en / geen invloed gevonden
De analyses in deze studies betreffen kruistabellen of variantie-analyses
I
III
Afhankelijke variabele: creditcardschulden; doorlopend creditcardgebruik
II
Onderzoeksgroep: studenten

Tot slot wordt in tabel 4.7 een overzicht gegeven van de onderzoeken naar
hebberigheid en materialisme uit paragraaf 4.4.3.3. Op basis van deze onderzoeken
lijkt het dat hebberigheid of gericht zijn op consumptie geen concept is dat op
zichzelf staand financiële problemen veroorzaakt. Het onderzoek van Webley en
Nyhus (2001) betreft een univariate analyse en het is dus niet te zeggen of het een
op zichzelf staande verklaring is, of dat het hebben van grotere economische
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behoeften wordt veroorzaakt door andere factoren. Gezien de resultaten van de
andere onderzoeken ligt dat wel voor de hand. Achterliggende concepten , zoals
gericht zijn op het heden en weinig ‘self-control’, verklaren in de meegenomen
onderzoeken meer dan deze concepten. Voor hebberigheid in het onderzoek van
Lea e.a., (1993) geldt hetzelfde als voor de conclusie over ‘self -control’ in dat
onderzoek. Het is een onderdeel van een factor die in totaliteit niet significant is en
dus onvoldoende als los concept is bekeken.
Tabel 4.7: Studies naar invloed van hebberigheid
Onafhankelijke variabele

Invloed°

Bron

Geld is een bron van macht en prestige
Hebben grotere economische behoeften
Hebberigheid
Materialisme

+
+
/
/

Tokunaga, 1993
Webley & Nyhus, 2001
Lea e.a., 1993
I/ II
Norvilitis e.a., 2006

°

is meer risico op problemen, - minder en / geen invloed gevonden
I
Afhankelijke variabele: creditcardschulden
II
Onderzoeksgroep: studenten

Concluderend kan worden gesteld dat er een aantal persoonskenmerken is waarvan
kan worden aangenomen dat zij direct invloed hebben op het aangaan van schulden.
Het betreft de persoonskenmerken die verbonden zijn met de mate van ‘self -control’
en de mogelijkheid om je te kunnen richten op de toekomst. Zelfbeheersing wordt
meegenomen als een breed begrip; hieronder wordt ook verstaan gevoelig zijn voor
verleiding, het hebben van wilskracht en het kunnen uitstellen van bevrediging. Dit
laatste is nauw verbonden met de tijdsoriëntatie die personen hebben. Daarnaast
speelt het feit of iemand zichzelf een rol toedicht bij het in de financiële problemen
komen, ofwel de ‘locus of control’. Dit laat echter geen eenduidig beeld zien in de
onderzoeken. Meer onderzoek is dan ook wenselijk. Er zijn relatief weinig studies
gedaan naar de invloed van hebberigheid. De manier waarop dit is
geoperationaliseerd, maakt uit of dit concept van invloed is.
4.4.4

Biologische kenmerken

Biologische kenmerken vormen een onderdeel van de dem ografische gegevens.
Demografische gegevens brengen niet direct de oorzaken van schulden aan de
oppervlakte. Toch spelen demografische kenmerken in de praktijk vaak een grote rol
bij het inschatten in hoeverre een persoon risico loopt op problemen. Bij de
aanvraag van een lening worden bijvoorbeeld voornamelijk de demografische
kenmerken meegenomen. Er is een aantal groepen personen dat vaker in de
financiële problemen komt dan andere groepen personen. Demografische gegevens
zijn ultieme variabelen en hebben dus geen directe invloed. Wel spelen ze een
indirecte zeer belangrijke rol. Flay e.a., (2009) spreken in hun uitwerking van de TTI
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ook van sleuteldemografische factoren. Deze factoren hebben indirect invloed op
andere factoren. Een vrouw is wellicht minder geneigd om voor zichzelf op te komen,
biologisch bepaald (ultiem) maar ook door de sociaal-culturele omgeving (distaal),
heeft dit effect op haar uiteindelijke gedrag. Het vrouw zijn kun je niet beïnvloeden,
maar als je weet dat vrouwen meer in de problemen komen, kunnen de
achterliggende processen in de beschouwing worden betrokken. Als dat ligt aan
bijvoorbeeld assertiviteit, dan is daar wel op te sturen.
In deze paragraaf komen alleen de biologische kenmerken aan de orde ; de sociaalculturele variabelen worden bij de interpersoonlijke kenmerken besproken. In
paragraaf 4.4.4.1 wordt het kenmerk geslacht besproken, in paragraaf 4.4.4.2 komt
de leeftijd aan de orde, in paragraaf 4.4.4.3 wordt de invloed van het hebben van
een partner en kinderen besproken. In paragraaf 4.4.4.4. wordt de gezondheid
besproken. Bij gezondheid spelen biologische kenmerken een rol, maar er zijn ook
andere factoren die de gezondheid beïnvloeden. In paragraaf 4.4.4.5 wordt de
invloed van demografische kenmerken op budgettechniek en besproken en tot slot
wordt in paragraaf 4.4.4.6 besproken hoe demografische kenmerken van invloed zijn
op financiële gezondheid.
4.4.4.1

Geslacht

In de literatuur zijn tegenstrijdige resultaten te vinden met betrekking tot de vraag of
geslacht van invloed is op het hebben van financiële problemen. Bij de
schuldhulpverlening melden zich procentueel gezien meer mannen dan vrouwen: 56
procent is man en 44 procent is vrouw (NVVK, 2013). Het ontbreekt vooralsnog aan
een goed overzicht van de registraties. Het is mogelijk dat twee partners samen
schulden zijn aangegaan, maar dat alleen de man in de regeling gaat of dat alleen
het geslacht van de aanvrager wordt geregistreerd. Uit onderzoek van Madern en
Van der Schors (2012) blijkt dat geslacht niet van invloed is. Ook uit onderzoek naar
creditcardschulden (Norvilitis e.a., 2006), is af te leiden dat het geslacht niet van
invloed is. Andere onderzoekers zien geslacht wel als een risicofactor (Van Heijst &
Verhagen, 2009; Lyons, 2004; Davies & Lea, 1995). Niet alleen zijn er tegenstrijdige
resultaten op de vraag of geslacht van invloed is, maar ook de vraag welk geslacht
meer risico loopt is niet eenduidig beantwoord. Uit onderzoek van Lea e.a. (1995)
blijkt dat vrouwen een grotere kans lopen op problematische schulden dan mannen.
Davies en Lea (1995) vonden juist dat bij studenten schulden vaker voorkwamen bij
de mannen.
4.4.4.2

Leeftijd

Leeftijd speelt een grote rol. Naarmate personen ouder worden, verkleint de kans op
problematische schulden. Uit het onderzoek van Madern en Van der Schors (2012)
blijkt dat de kans op schulden toeneemt tot de leeftijd van 52 jaar en dat daarna de
kans op problematische schulden afneemt. Ook andere onderzoeken laten zien dat
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jongeren meer risico lopen op schulden dan ouderen (Balmer, Pleasence, Buck &
Walker, 2006; Kempson e.a., 2004; Livingstone & Lunt, 1992). Van Ommeren e.a.
(2009) en Kempson e.a. (2004) constateren een zeer groot risico bij personen tot
veertig jaar. Bleeker e.a. (2010) geven aan dat personen tot 50 jaar verhoogd risico
lopen op schulden en dat tot een leeftijd van 35 jaar de schuldenlast erg hoog is.
Norvilitis e.a. (2006) hebben onderzoek gedaan naar creditcardschulden onder
studenten en deze auteurs zien de schuld oplopen als studenten ouder worden.
Bij studenten gaat het nog steeds om een relatief jonge groep en dit ondersteunt de
bevinding dat de schulden eerst oplopen en pas op latere leeftijd afnemen. Ook zi jn
er beduidend minder aanmeldingen bij schuldhulpverleninginstanties van ouderen
(NVVK, 2014b). De laatste jaren is de groep ouderen die zich hebben aangemeld
wel iets groter geworden, maar verhoudingsgewijs is de groep tussen 25 en 45 jaar
nog steeds oververtegenwoordigd.
Finney e.a. (2007) hebben het leengedrag van consumenten onderzocht. Zij
concluderen dat jongeren onder grote druk staan om te consumeren en daarvoor
bereid zijn om te lenen, meer dan volwassenen. Dit zou een verklaring kunnen zijn,
waarom je, naarmate je ouder wordt, minder risico loopt op het hebben van
financiële problemen. Madern en Van der Schors (2012) suggereren dat dit ook te
maken heeft met ervaring. Tot middelbare leeftijd ervaar je steeds weer nieuwe
dingen op financieel gebied en kun je niet vertrouwen op ervaringen uit het verleden.
Na een bepaalde leeftijd heb je meer ervaring en ben je beter in staat om de juiste
afwegingen te maken. Daarbij speelt ook mee, dat je op die leeftijd wellicht meer
financiële reserves hebt om eventuele onverwachte gebeurtenissen op te vangen.
Dat ervaring een belangrijke rol speelt, wordt in meerdere onderzoeken
onderstreept.
4.4.4.3 Partner en kinderen
Uit diverse onderzoeken blijkt dat huishoudens met kinderen een groter risico lopen
op schulden (Madern & Van der Schors, 2012; Bleeker e.a., 2010; Kempson e.a.,
2004; Lea e.a., 1995; Lea e.a., 1993; Livingstone & Lunt, 1992; Dessart & Kuylen,
1986). Uit de aanmeldingen bij schuldhulpverleningsinstanties en wettelijke
schuldsaneringen blijkt dat relatief veel personen zonder partner in de problemen
komen (NVVK, 2013; Peters e.a., 2013; NVVK, 2012). Het gaat dan om
alleenstaande ouders of om alleenstaande vaders, waarbij de kinderen niet thuis
wonen. Ook uit onderzoek van Balmer e.a. (2006) blijkt dat alleens taande ouders
een grotere kans lopen op financiële problemen. Uit onderzoek van Madern en Van
der Schors (2012) blijkt dat een partner niet van invloed is, maar dat juist het hebben
van kinderen van invloed is.
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4.4.4.4

Gezondheid

Ongezonde personen lopen een grotere kans op betalingsachterstanden dan
gezonde personen (Dubois & Anderson, 2010; Balmer e.a., 2006; Kempson e.a.,
2004; Webley & Nyhus, 2001). Xiao e.a. (2007) leggen het verband anders ; zij
stellen dat positief financieel gedrag een goede invloed heeft op de gezondheid. Zij
vinden ook een verband tussen gezondheid en financiële bevrediging. Jessop,
Herberts en Solomon (2005) concluderen dat roken, alcoholgebruik en lichamelijke,
sociale en psychische gezondheid samenhangen met de hoogte van schulden onder
studenten.
Het causale verband tussen gezondheid en schulden is onduidelijk. Over het
algemeen wordt aangenomen dat het verband beide kanten op gaat : slechte
gezondheid kan schulden veroorzaken, maar schulden verslechteren ook de
gezondheid (Berden & Kok, 2011). De gevolgen van schulden op de gezondheid van
personen is besproken in paragraaf 1.4.1.2.
4.4.4.5

Demografische kenmerken en budgettechnieken

Zoals in paragraaf 3.6.1 aangegeven, zijn de demografische kenmerken ultieme
variabelen en deze hebben daarom geen directe invloed op het gedrag van een
individu. Wel spelen deze een indirecte, zeer belangrijke rol. Naar deze indirecte rol
is breed onderzoek gedaan. In deze paragraaf worden onderzoeken naar de rol
tussen demografische kenmerken en het voeren van versch illende budgettechnieken
besproken.
Het meeste onderzoek is gedaan naar de invloed van geslacht en dat laat grote
verschillen zien in hoe mannen en vrouwen met geld omgaan. Mannen hebben meer
vertrouwen in hun eigen financiële expertise dan vrouwen (Carpenter & Moore,
2008; Prince, 1993). Mannen hebben minder waarschijnlijk dan vrouwen een budget,
houden minder goed hun financiën bij, plannen minder wanneer en hoeveel ze gaan
uitgeven, besteden minder tijd aan hun administratie, betalen minder waarschijnl ijk
hun boetes, voeren minder waarschijnlijk hun financiële plannen uit en shoppen
minder waarschijnlijk voor de beste aankopen (Williams, 1991 aangehaald in
Hayhoe, Leach, Turner, Bruin & Lawrence, 2000). Vrouwen daarentegen kunnen
minder waarschijnlijk dan mannen hun uitgaven inschatten, hun netto inkomen
schatten en het is minder waarschijnlijk dat zij hun activiteiten op financieel gebied
coördineren (Williams, 1991). Hayhoe e.a. (2000) concluderen in hun onderzoek
naar creditcardgebruik bij studenten dat geslacht een indicator is voor het bijhouden
van een geschreven budget, het maken van een boodschappenlijst voor het
winkelen, het bijhouden van betalingen, het plannen van uitgaven en regelmatig
sparen. Vrouwelijke studenten zeggen vaker dan mannelijke studenten dat ze dit
doen.
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Hayhoe e.a. (2000) hebben in hun onderzoek ook andere demografische gegevens
onderzocht en hoe deze gegevens diverse budgettechnieken beïnvloeden. Of
personen een geschreven budget maken wordt ook significant voorspeld door lee ftijd
en burgerlijke staat. Ouderen en getrouwden hebben vaker een geschreven budget.
Het maken van een boodschappenlijstje als ze gaan winkelen, wordt significant
voorspeld door burgerlijke staat; mensen die getrouwd zijn, hebben vaker een
boodschappenlijstje. Ook houden getrouwden vaker hun rekeningen en bonnen bij,
plannen zij vaker hun uitgaven en sparen zij regelmatiger. Een mogelijke verklaring
is dat er meer afstemming nodig is, waardoor plannen een activiteit is die
noodzakelijk is om samen een huishouden te kunnen runnen.
4.4.4.6

Invloed van de demografische kenmerken

In tabel 4.8 wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeken. De
resultaten van de onderzoeken zijn niet eenduidig. Het is lastig om daar een
verklaring voor te geven. Bij geslacht is ook een variatie in type afhankelijke
variabelen en onderzoeksgroep. Zoals in de vorige paragraaf beschreven , gaan
mannen en vrouwen anders om met hun geld. Het is dus goed mogelijk dat er geen
verschil bestaat tussen mannen en vrouwen bij financiële problemen in het
algemeen. Indien echter de verschillende typen schulden in beschouwing worden
genomen, bestaan er wel verschillen. Kinderen, leeftijd en een goede gezondheid
worden in alle onderzoeken relevant bevonden.
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Tabel 4.8: Studies naar invloed van demografische kenmerken
Onafhankelijke variabele

Invloed°

Bron

Man
Man
Man
Man
Man
Leeftijd

/
+
/
+

Leeftijd
Heeft partner
Hebben van kinderen

+
/
+

Alleenstaande ouders
Goede gezondheid

+
-

Lea e.a., 1995
I
Madern & Van der Schors, 2012
I/ II
Davies & Lea, 1995
II/ III
Lyons, 2004
Norvilitis e.a., 2006
I
Madern & Van der Schors, 2012 ;
/I
Bleeker e.a., 2010* I;
/I
Van Ommeren e.a., 2009* ;
I
Balmer e.a., 2006 ;
/I
Kempson e.a., 2004* ;
I
Lea e.a., 1993 ;
I
Webley & Nyhus, 2001
II/ III
Norvilitis e.a., 2006
I
Madern & Van der Schors, 2012
I
Madern & Van der Schors, 2012 ;
/I
Bleeker e.a., 2010* ;
/I
Kempson e.a., 2004* ;
I
Lea e.a., 1995 ;
I
Lea e.a., 1993 ;
I
Livingstone & Lunt, 1992 ;
I
Dessart & Kuylen, 1986*
I
Balmer e.a., 2006
Dubois & Anderson, 2010;
Balmer e.a., 2006;
Jessop e.a., 2005*;
Kempson e.a., 2004*;
Webley & Nyhus, 2001

°
*

I

+ is meer risico op problemen, - minder en / geen invloed gevonden
De analyses in deze studies betreffen kruistabellen of variantie-analyses
I
III
Afhankelijke variabele: meerdere achterstanden; creditcardschuld
II
Onderzoeksgroep: studenten

4.4.5

Invloed van de intrapersoonlijke determinanten, conclusie

Er is een verband tussen de intrapersoonlijke determinanten en
schuldenproblematiek. In de onderzoeken besproken in de vorige paragrafen werden
de volgende determinanten onderscheiden als van invloed:
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lage ‘self-efficacy’ heeft een negatieve relatie met het voorkomen van
financiële problemen en hoge ‘self-efficacy’ juist een positieve relatie;



vaardigheden en kennis van financiële zaken zijn noodzakelijk om uit de
schulden te blijven;



gericht zijn op de korte termijn en niet kunnen beheersen van impulsen en
uitstellen van behoeften zijn gerelateerd aan financiële problemen;



het hebben van een externe ‘locus of control’ lijkt de kans op financiële
problemen te vergroten;



het hebben van grotere economische behoeften vergroot de kans op
problemen;



wat betreft de demografische kenmerken, is er geen eenduidig beeld bij
geslacht; jongeren hebben een grotere kans op financiële problemen, net als
huishoudens met kinderen;



een goede gezondheid is negatief gecorreleerd met financiële problemen.

4.5 De interpersoonlijke determinanten
Bij de interpersoonlijke determinanten gaat het om de invloed van de social e
omgeving. Ieder persoon wordt voortdurend beïnvloed door zijn omgeving (Postmes,
Steg & Keizer, 2009). De aanname dat de sociale omgeving zeer belangrijk is en dat
deze een positieve invloed kan hebben op de klant, komt duidelijk terug in diverse
onderzoeken. Zo constateren Bearden, Netemeyer en Teel (1989) al dat een
belangrijke factor van iemands individuele gedrag de invloed van anderen is. Het
blijkt dat de sociale omgeving een sterke sturing geeft in zowel de juiste als in de
verkeerde richting. Ook geeft de omgeving sterke sturing aan de normen die je
aanneemt; deze normen kunnen je financiën beïnvloeden.
Binnen de sociale omgeving bevindt zich een aantal determinanten die een rol
spelen: je opvoeding en omgeving (ultieme variabelen), het normen- en
waardenstelsel van je omgeving (distale variabelen) en deze laatste beïnvloeden
direct je waarden en normen (proximale variabelen). De invloe d van financiële
opvoeding wordt in paragraaf 4.5.1 besproken, in paragraaf 4.5.2 staat de invloed
van de normen in de vrienden- en kennissenkring centraal. In paragraaf 4.5.3 wordt
de sociale steun besproken. In paragraaf 4.5.4 worden de normen en waarden van
een individu besproken, die uiteraard worden beïnvloed door anderen in hun
omgeving. Paragraaf 4.5.5 is een opsomming van de interpersoonlijke
determinanten die van invloed zijn op de schuldsituatie.
4.5.1

Omgeving en opvoeding

Uit diverse onderzoeken blijkt dat je sociale omgeving een grote rol speelt bij het
ontstaan van financiële problemen. Met name de rol van ouders is veel onderzocht
en blijkt belangrijk. Iemand die van huis uit mee heeft meegekregen goed met geld
om te gaan, heeft een kleiner risico op financiële problemen (Madern & Van der
Schors, 2012). Als ouders op jongere leeftijd zijn gestopt met het geven van zakgeld,
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dan vergroot dit de kans op financiële problemen (Lea e.a., 1995). Goed financieel
beheer van de ouders, voorkomt problemen bij jongeren tot en met achttien jaar
(Claassen, Polman & Katteler, 2008). Vrijgevigheid van ouders, dus regelmatig extra
geld toestoppen, leidt er juist toe dat jongeren tot achttien jaar vaker in de
problemen komen (Claassen e.a., 2008). Het praten over geld zaken van ouders met
hun kinderen voorkomt juist problemen. Uit onderzoek van Palmer, Pinto & Parente
(2001) blijkt dat als ouders betrokken zijn bij het aanvragen van de creditcard, dit de
kans verkleint op problemen bij studenten. Xiao e.a. (2007) hebben ook aangetoond
dat ouders een belangrijke rol vervullen in het bevorderen van gezond financieel
gedrag. Ondersteuning en advies van ouders is essentieel. Het niet opvolgen van
het advies van ouders is geassocieerd met het hebben van schulden. Norvilitis en
MacClean (2010) concluderen in hun onderzoek ook dat ouders invloed hebben op
creditcardschulden. Het eerste concept waar ze dat uit afleiden is terughoudendheid:
terughoudendheid van de ouders vergroot de kans op problemen. Het tweede
concept van invloed is vrijgevigheid van de ouders: ouders die veel voor de student
betalen, maar met name het idee van vrijgevigheid, is volgens deze auteurs een
risicofactor voor financiële problemen. Met het idee van vrijgevigheid wordt bedoeld
dat de student denkt dat zijn ouders hem wel zullen helpen als hij in de problemen
zit. Er is dus nog geen sprake van een geldstroom, maar de student denkt er wel
een beroep op te kunnen doen. Een opvallende conclusie uit hetzelfde onderzoek
van Norvilitis en MacClean is de bevinding dat als ouders met hun kinderen over
geldzaken praten, deze kinderen vaak hogere creditcardschulden hebben dan
ouders die niet met hun kinderen over geldzaken praten. Een mogelijke verklaring
die zij hiervoor geven, is dat ouders pas gaan praten met hun kinderen als ze al in
de schulden zitten. Bovendien blijkt uit hun onderzoek dat de factor of ouders hun
kinderen al dan niet begeleiden bij het leren omgaan met geld en met een
bankrekening en dergelijke, de grootste invloed heeft.
Discussiëren over geldzaken vergroot ook de financiële kennis: studenten die met
hun ouders discussieerden hebben hogere scores op financiële kennis (OECD,
2005).
Dat niet alleen directe bemoeienis van ouders met de geldzaken van hun kinderen
invloed heeft, laat met name het onderzoek van Lea e.a. (1995) duidelijk zien. Als de
financiële situatie van de ouders beter is dan die van hun kinderen, dan lopen de
kinderen een groter risico op financiële problemen (Lea e.a., 1995). In dat onderzoek
wordt daar geen verklaring voor gegeven, maar dit gegeven zou kunnen worden
verklaard als ook de onderzoeken naar de bredere sociale omgeving (dus niet alleen
ouders, maar ook vrienden etc.) worden meegenomen. Daarin komt vaker de druk
om te consumeren naar voren om daarmee te voldoen aan de standaard die in de
omgeving heerst, zie paragraaf 4.5.2. Uit kwantitatieve interviews met professionals
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op het gebied van schuldhulpverlening en jongerenwerk in Nederland , blijkt dat zij
aangeven dat ouders van jongeren die in financiële problemen zitten, vaak ook zelf
in de problemen zitten. Zij hebben van huis uit niet meegekregen hoe zij met geld
moeten omgaan (Hoeve e.a., 2011).
In tabel 4.9 wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeken. De
resultaten van de onderzoeken laten zien dat de rol van de ouders zeker van invloed
is op de wijze waarop kinderen met hun geld omgaan. Het gaat om het aanleren van
vaardigheden, maar ook om de voorbeeldrol en praten met de kinderen over
geldzaken. Als de bemoeienis van ouders een negatief verband laat zien met goed
omgaan met geld van de kinderen, dan is dat omdat ze geen grenzen trekken of
omdat ze pas ingrijpen als er sprake is van problemen. Ouders hebben voornamelijk
een preventieve rol.
Tabel 4.9: Studies naar rol van de ouders bij financiële problemen
Onafhankelijke variabele

Invloed°

Bron

Financiële opvoeding

-

Jonger gestopt met zakgeld
Met ouders praten over omgaan met geld
Niet opvolgen advies ouders

+
+
+

Madern & Van der Schors, 2012;
/I
Hoeve e.a., 2011*
Lea e.a., 1995
II/ III
Norvilitis & MacLean, 2010
/ II/ III

Xiao e.a., 2007*
Ouders betrokken bij aanschaf
van creditcard
Ouders betrokken bij creditcardschuld
in later stadium
Vrijgevigheid ouders

-

Palmer e.a., 2001

II/ III

+

Palmer e.a., 2001

II/ III

+

Student gelooft dat ouders hem financieel
zullen helpen als hij in schulden zit
Terughoudendheid van ouders met financieel
ondersteunen
Goed financieel beheer ouders
Financiële situatie van de ouders
beter dan kind

+

Norvilitis & MacLean, 2010 ;
IV
Claassen e.a., 2008
II/ III
Norvilitis & MacLean, 2010

+

Norvilitis & MacLean, 2010

+

Claassen e.a., 2008
Lea e.a., 1995

°
*

II/ III

II/ III

IV

+ is meer risico op problemen, - minder en / geen invloed gevonden
De analyses in deze studies betreffen kruistabellen of variantie-analyses
I
III
IV
Onderzoeksgroep: jongeren; studenten; jongeren tot 18 jaar
II
Afhankelijke variabele: creditcardschulden
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4.5.2

Normen in de vrienden- en kennissenkring

Personen die leven in een omgeving waar het hebben van schulden normaal wordt
gevonden, lopen een groter risico om in de problemen te komen (Van Geuns e.a.,
2011; Lea e.a., 1995). Een belangrijke factor in het voorspellen of personen in de
schulden zitten, is de omgeving. Als personen andere personen in hun omgeving
kennen die in de financiële problemen zitten, dan is de kans groot dat zij zelf ook
financiële problemen hebben (Lea e.a., 1993). Personen die denken dat ze minder
geld hebben dan hun omgeving lopen een groter risico op schulden ( Lea e.a., 1995).
Een verklaring daarvoor wordt gegeven door Mead, Baumeister, Stillman, Dawn en
Vos (2011). Uit hun onderzoek blijkt dat sociaal uitgesloten personen hun
persoonlijke en financiële welzijn opofferen voor hun sociale welzijn. Zij proberen
aansluiting te vinden door hetzelfde uitgavenpatroon als hun omgeving aan te
houden, zelfs als zij daardoor in de problemen komen. Overigens als in de omgeving
‘consolideren’ heel belangrijk wordt gevonden, dan zullen mensen juist dit proberen
te doen, ze kopiëren het gedrag van anderen in hun omgeving. Van Geuns e.a.
(2011) komen tot de conclusie dat een deel van de schuldenaren het belangrijk vindt
om niet achter te blijven bij anderen en dat dit mede de oorzaak is van hun
problemen.
Livingstone en Lunt (1992, p. 129) benoemen het gebruik van geld om
vriendschappen af te kopen of te onderhouden als een risicofactor voor het ontstaan
van schulden.
Ook uit onderzoeken naar creditcardschulden bij studenten blijkt de invloed van de
sociale omgeving. Studenten met een groter sociaal netwerk lopen een k leiner risico
op schulden (Wang & Xiao, 2009). De diepte-interviews die Wang en Xiao hebben
gehouden onder studenten suggereren dat de druk van leeftijdsgenoten gedwongen
koopgedrag stimuleert en daardoor schulden veroorzaakt. Xiao e.a. (2007) tonen
ook aan dat als medestudenten het aangaan van leningen, veel uitgeven en niet
sparen goedkeuren, studenten eerder dit ongewenste gedrag gaan vertonen en
hierdoor in de problemen komen.
Jongeren die een risico lopen op schulden, onderschatten de gevaren van hun
ongezonde financiële gedrag. Bovendien laten ze invloed van leeftijdsgenoten teveel
meetellen (Van Heijst & Verhagen, 2009). Professionals in het onderzoek van Hoeve
e.a. (2011) geven aan dat jongeren veel behoefte hebben aan status en dat die
status niet wordt verkregen door wat je doet, maar door wat je hebt.
Uit de interviews onder jongeren zelf bleek dat schulden als nor maal worden gezien
(Hoeve e.a., 2011).
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In tabel 4.10 wordt een overzicht gegeven van verschillende onderzoeken. De
resultaten van de onderzoeken laten zien dat de sociale omgeving druk uitoefent om
bepaald gedrag te vertonen. Mensen willen consumeren om aan de verwachtingen
van de sociale omgeving te voldoen. Als het hebben van schulden normaal wordt
gevonden binnen de omgeving, dan is de kans op financiële problemen groter.
Tabel 4.10: Studies naar rol van de omgeving bij financiële problemen
Onafhankelijke variabele

Invloed°

Bron

In de omgeving is schulden hebben
normaal

+

Wil niet achterblijven bij omgeving
Denken dat ze minder geld hebben dan
hun omgeving
Familie en vrienden snappen schulden
hebben
Jongvolwassenen lijken vooral vatbaar
voor sterke druk om te consumeren
Groot sociaal netwerk
Druk van leeftijdsgenoten

+
+

Van Geuns e.a., 2011*;
/ I/ II
Xiao e.a., 2007* ;
Lea e.a., 1995;
Lea e.a., 1993
Van Geuns e.a., 2011*
Lea e.a., 1995

Gebruik geld afkopen of onderhouden
vriendschap
Status door geld

+

Wang & Xiao, 2009
I/ II
Wang & Xiao, 2009 ;
/ III
Van Heijst & Verhagen, 2009*
Livingstone & Lunt, 1992

+

Hoeve e.a., 2011*

°
*

+
+
+

Lea e.a., 1995;
Lea e.a., 1993
Finney e.a., 2007*
I/ II

/ IV

+ is meer risico op problemen, - minder en / geen invloed gevonden
De analyses in deze studies betreffen kruistabellen of variantie-analyses
I
Afhankelijke variabele: creditcardschulden
II
III
IV
Onderzoeksgroep: studenten; mbo-studenten; jongeren

4.5.3

De sociale steun

Ervaren sociale steun is hulp vanuit de omgeving bij gebeurtenissen die zich hebben
voorgedaan en zoeken van steun is in hoeverre iemand om hulp vanuit de omgeving
vraagt (Knol & Schaarser, 2002). Het hebben van sociale contacten, ergens bij
horen, is een van de fundamentele basisbehoeften van de mens (Baumeister &
Leary, 1995). Sociale relaties en de steun die daar vandaan komt, zijn erg belangrijk
voor mensen: personen voelen zich gelukkiger en beter beschermd tegen
tegenslagen. Steeds vaker wordt binnen het sociale domein gekeken of iemand uit
de omgeving kan ondersteunen bij de problematiek van de cliënt. Bij
schuldhulpverlening wordt steeds vaker gekeken naar de mogelijkheid om een
vrijwilliger als buddy tijdens een traject in te zetten. Er is weinig bekend over de
effecten hiervan, nog minder over de steun die personen in de financiële problemen
zelf ervaren.
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Steun uit de omgeving kan personen helpen bij het omgaan met lastige situaties en
het kan de negatieve consequenties hiervan verminderen ( Cohen & Wills, 1985).
Gebrek aan verbondenheid met andere personen is geassocieerd met verschillende
vormen van gezondheidsklachten, het vermogen om je aan te passen aan nieuwe
situaties en het algemeen welbevinden (Baumeister & Leary, 1995, p. 497). Spanier
en Castro (1979, p. 224/225) hebben bijvoorbeeld onderzocht wat sociale steun voor
een betekenis heeft bij een echtscheiding. Zij concluderen dat het ontbreken van
steun van familie en vrienden het moeilijker maakt om je aan te passen na de
scheiding, met name op het emotionele vlak.
Sociale steun heeft de volgende drie met elkaar samenhangende aspecten: behoefte
aan steun, de hoeveelheid verkregen steun (dus het aantal ondersteunende
interacties) en tevredenheid met de hoeveelheid verkregen steun. Er zijn vijf
verschillende typen van ondersteunende interacties te onderscheiden (Van
Sonderen, 2012, p. 8):


emotionele ondersteuning: zoals een luisterend oor bieden, opvrolijken, een
duwtje in de goede richting geven, motiveren, geruststellen of goede raad
geven;



waardering: zoals sociale relaties die iemand als persoon in vertrouwen
nemen, hulp vragen en zijn of haar advies opvolgen;



instrumentele ondersteuning: zoals anderen vervoer aanbieden, spullen
uitlenen, informatie delen of praktische hulp bieden;



gezelschap: zoals iemand bellen, op bezoek gaan, samen op stap gaan;



informatieve ondersteuning: zoals het geven van opbouwende kritiek, laten
weten wat er van iemand wordt verwacht.

Gezelschap wordt niet door alle onderzoekers gebruikt. Internationaal wordt de
indeling van House (1981, p. 23) vaak gebruikt. House onderscheidt verschillende
categorieën van steun; een categorisering die sindsdien veel wordt gebruikt. Hij stel t
dat personen elkaar kunnen steunen door informatie te verschaffen (de gesteunde
kan hierdoor een adequater beeld van de realiteit krijgen), door instrumentele steun
te verlenen (bijvoorbeeld concrete hulp bij het oplossen van moeilijke situaties,
voorzieningen bieden), door emotionele steun te bieden (vertrouwen, empathie,
liefde en vriendschap) en door waardering te geven (informatie die leidt tot
zelfwaardering). Dat sociale steun een positief effect kan hebben in verschillende
situaties is verschillende malen aangetoond. Een direct effect van sociale steun
wordt hierbij vaak onderscheiden van een ‘buffereffect’. Het ‘buffereffect’ houdt in
dat sociale steun pas een positief effect heeft op een individu als hij zich in
stressvolle situaties bevindt. In die situatie vermindert de sociale steun de negatieve
effecten van stress (Cohen & Wills, 1985; House, 1981). Zoals beschreven in
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paragraaf 1.4.1 is schuldenproblematiek juist een situatie waarbij het individu veel
stress ervaart.
Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de positieve invloed van sociale
steun niet zozeer afhangt van de hoeveelheid sociale steun die iemand ontvangt,
maar van de behoefte aan sociale steun van deze persoon. Het verschil in behoefte
aan steun hangt af van persoonskenmerken, maar ook stress kan hierop van invloed
zijn. Iemand die veel stress ervaart heeft waarschijnlijk meer behoefte aan steun
(Cohen, 1992; Cutrona & Russel, 1987).
Bij de sociale omgeving is de hoeveelheid sociale steun die personen ontvangen van
invloed op hun fysieke gezondheid (Savelkoul, Hagedoorn & Sanderman, 2011).
Personen die meer sociale steun ontvangen, hebben over het algemeen een betere
gezondheid, zoals minder kans op hartproblemen (Seeman, 2000, p. 364; Sherman,
Kim & Taylor, 2009, p. 233). Ook blijkt dat personen die veel sociale steun krijgen,
een hogere kans hebben om langer te leven dan personen met een vergelijkbare
gezondheid en minder sociale steun (Croezen e.a., 2010). Het niet ontvangen van
sociale steun is een voorspeller van psychische problemen bij volwassen en: een
gebrek aan sociale steun bij kinderen voorspelt psychische problemen op latere
leeftijd. Emotionele steun beschermt volwassenen tegen het ontstaan van
depressies en angststoornissen (Penninx e.a., 1997).
Omdat er geen onderzoek is uitgevoerd naar de directe relatie tussen sociale steun
en financiële problemen is er in deze paragraaf geen samenvattende tabel
opgenomen.
4.5.4

Normen en waarden van het individu

De normen en waarden van een individu beïnvloeden direct zijn gedrag (proximale
variabelen). Normen en waarden worden beïnvloed door iemands persoonlijkheid en
met name door zijn omgeving. Normen en waarden beïnvloeden op hun beurt weer
de houding ten opzichte van gedrag en de sociale normatieve overtuigingen van een
persoon. Waarden en normen zijn in onderzoek vaak samengenomen ; daarom
worden deze beide in deze paragraaf besproken. Onderzoekers verschillen in de
wijze waarop ze de invloed van waarden en normen meenemen. In Nederland is
onderzoek gedaan naar de wijze waarop groepen met dezelfde waarden en normen
met hun geld omgaan. Dat onderzoek wordt in paragraaf 4.5.4.1 besp roken. Met
name veel internationale onderzoekers hebben de invloed van houding ten opzichte
van geld, lenen en schulden onderzocht; deze onderzoeken worden in paragraaf
4.5.4.2 besproken. Tot slot wordt in paragraaf 4.5.4.3 een overzicht gegeven van de
verschillende onderzoeken en wat daaruit valt af te leiden.
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4.5.4.1

Waardemilieus

Waardeoriëntaties en waardemodellen zijn steeds meer naar voren gehaald in
onderzoek in Nederland. Hierbij wordt met name gewerkt met het waardemodel van
Motivaction (Motivaction, 2013; GGN, 2013; Stichting Weet Wat Je Besteedt, 2011;
26

Nibud, 2009a). Dit waardemodel wordt ‘Mentality-mileus’ genoemd. Het
waardemodel laat duidelijk de invloed zien van persoonskenmerken op de waarde n
en normen van een persoon.
Uit de milieus blijkt dat persoonlijkheidskenmerken als impulsiviteit,
statusgerichtheid, gericht op de toekomst of juist gericht zijn op het nu, belangrijke
factoren zijn. In ‘Geldzaken in de praktijk’ (Nibud, 2009a) is de invloed van leefstijlen
op omgaan met geld aan de hand van het Mentality-model geanalyseerd. Er bleken
twee milieus vaker in de problemen te zitten dan andere milieus, namelijk de
opwaarts mobielen en de gemaksgeoriënteerden. Dit zijn milieus die met name de
volgende kenmerken hebben: statusgevoeligheid, gericht op gemak, gevoeligheid
voor luxe en passiviteit. Deze kenmerken lijken dan ook voorboden te zijn van
financiële problemen.
4.5.4.2

Houding ten opzichte van geld, lenen en schulden

De meest directe normen en waarden die van invloed zouden kunnen zijn, is de
manier waarop mensen tegen geld en aan geld verwante zaken aankijken, met name
tegen schulden en lenen.
Houding ten opzichte van schulden en ten opzichte van krediet blijken uit
voorgaande onderzoeken relevant te zijn voor het onderscheiden van personen met
schulden ten opzichte van financieel gezonde personen (Livingstone & Lunt, 1992;
Lea e.a., 1993; Webley & Nyhus, 2001; Chien & Devaney, 2001). Echter Norvilitis
e.a. (2006), alsmede Norvilitis e.a. (2003) vonden geen relatie tussen de houding
van studenten ten opzichte van schulden en de hoogte van hun creditcardschulden.
Webley en Nyhus (2001) vonden juist dat de houding ten opzichte van schulden
alleen voorspelde of personen in de schulden kwamen, maar niet hoe diep.
Chien en Devaney (2001) vinden een significant verband en geven in hun artikel
expliciet aan dat zij niet weten wat het oorzakelijk verband is. Zij vragen zich af of
een hogere schuld leidt tot een positievere houding ten opzichte van schuld of juist
andersom. Davies en Lea (1995) nemen in hun analyse het bedrag aan schulden
mee en de houding ten opzichte van schulden bij studenten in hun eerste, tweede en
derde jaar. Zij vinden dat een meer tolerante houding ten opzichte van schulden een
significant verband heeft met schulden. Een belangrijke bevinding is echter dat de
toename van schulden eerder gebeurt dan de toename in tolerantie ten opzichte van

26

Voor een uitleg over de verschillende mentality-milieus zie Nibud, 2009a.
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de houding van schulden. Het oorzakelijk verband lijkt dus andersom te zijn,
personen met schulden worden toleranter en zijn meer geneigd schu lden aan te
gaan.
Baek en Hong (2004) vonden dat de bereidheid om te lenen een belangrijkere rol
lijkt te spelen bij de beslissing om te gaan lenen, dan bij de beslissing hoeveel je
gaat lenen.
De onderzoeken die geen relatie tussen houding en schulden a angeven zijn
onderzoeken waarbij de onderzochte groep studenten betreft. Zoals eerder
aangegeven is dit een bijzondere groep. Zo geldt voor deze groep dat de
verwachting dat zij in de toekomst meer geld hebben om de schulden af te lossen
een realistische verwachting is. Ook zal op zijn minst een deel van de schuld worden
gebruikt als investering in de toekomst. Het type schuld en de houding ten opzichte
van de schuld hangen in dit geval waarschijnlijk samen. Zo vinden Haultain, Kemp
en Chernyshenko (2010) dat studenten twee soorten houdingen hebben ten opzichte
van schulden. Als eerste een angst voor schuld en als tweede het nut van schuld.
Ten aanzien van de angst voor schulden zien de onderzoekers dat de houding
verandert gedurende een paar jaar. Of de schuld nuttig wordt gevonden door de
studenten blijft door de jaren heen gelijk.
4.5.4.3

Invloed van normen en waarden

In tabel 4.11 wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeken. De
resultaten van de onderzoeken laten in de meeste gevallen zien dat een positieve
houding ten opzichte van schulden en lenen een positief verband heeft met het
hebben van schulden. De causaliteit tussen deze factoren is nog onduidelijk ;
personen gaan lenen en worden steeds positiever of personen lenen omdat ze er al
positief tegenover staan. Naar alle waarschijnlijkheid zijn beide beweringen waar.
Eenmaal een beslissing genomen, heb je de neiging om dat als iets positiefs te
beschouwen. Dus een lening die jij hebt afgesloten vind je waarschijnlijk een goed
idee. Dit fenomeen is bekend als ‘cognitieve dissonantiereductie’, mensen hebben
de neiging hun gedrag, gevoelens en gedachten voor zichzelf te rechtvaardigen
(Festinger, 1957). Aan de andere kant, moet je er wel positief tegenover staan om
de lening te gaan afsluiten. Er is dus een kans dat beide elkaar versterken. Status is
ook terug te vinden bij de normen van je sociale omgeving; erbij horen is van belang.
Ook hier komt dat terug.
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Tabel 4.11: Studies naar invloed van normen en waarden
Onafhankelijke variabele

Invloed°

Bron

Gericht op gemak
Statusgevoelig
Houden van luxe
Passief
Behoefte aan sparen
Hebben grotere economische behoeften
Positieve houding ten opzichte van krediet

+
+
+
+
+
+

Houding van studenten ten opzichte van schuld

/

Positieve houding ten opzichte van krediet
Schulden

/
+

Nibud, 2009a*
Nibud, 2009a*
Nibud, 2009a*
Nibud, 2009a*
Madern & Van der Schors, 2012
Webley & Nyhus, 2001
I
Webley & Nyhus, 2001 ;
Chien & DeVaney, 2001;
Lea e.a., 1993;
Livingstone & Lunt, 1992
II/ III
Norvilitis e.a., 2006 ;
*/ II/ III
Norvilitis e.a., 2003
Webley & Nyhus, 2001
III/ IV
Davies & Lea, 1995

°
*

+ is meer risico op problemen, - minder en / geen invloed gevonden
De analyses in deze studies betreffen kruistabellen of variantie-analyses
I
II
IV
Afhankelijke variabele: hoogte van de schuld; creditcardschulden; positieve houding
ten opzichte van krediet
III
Onderzoeksgroep: studenten

4.5.5

Invloed van de interpersoonlijke determinanten

Ook tussen de interpersoonlijke determinanten en schuldenproblematiek b estaan
verbanden. In de onderzoeken, besproken in de vorige paragrafen, werden de
volgende determinanten onderscheiden als zijnde van invloed:
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communicatie met ouders en de opvoeding, waarbij ook de manier waarop
ouders omgaan met hun geldzaken van invloed is;



de sociale omgeving is van invloed, zij oefent vaak druk uit om te
consumeren;



de waarden en normen van de omgeving, maar ook hun ervaring met
financiële problemen speelt een rol;



positieve houding t.o.v. lenen vergroot de kans op financiële problemen ;



waarden als statusgevoelig, gericht op gemak en passiviteit vergroten de
kans op financiële problemen.

4.6 De sociaal-culturele omgevingsdeterminanten
Iedere persoon wordt voortdurend beïnvloed door zijn omgeving (Postmes e.a.,
2009). De omgeving is een verzamelnaam voor verschillende typen omgeving:
sociaal-culturele, fysieke, economische en politieke omgeving (Lechner e.a., 2010).
Kenmerk van een omgevingsfactor is dat het een factor is die als externe stimulus
kan dienen om het gedrag of de gedragsintentie van een persoon te sturen.
Omgevingsfactoren kunnen een rol spelen op micro-, meso- en macroniveau. Met
name de fysieke omgeving en de sociale omgeving spelen een grote rol (Van Lenthe
e.a., 2010). Naast de sociaal-culturele en de fysieke omgeving spelen ook de
economische en politieke omgeving een rol (Lechner e.a., 2010). Onder de
economische omgeving vallen ook de veranderingen in het gezinsinkomen en de
economische situatie in het land.
Aandachtspunt is dat veel van de factoren van de economische omgeving niet los
zijn te zien van de sociaal-culturele omgeving en/of de fysieke omgeving. Een
scheiding of overlijden heeft vaak tot gevolg dat het inkomen verandert, maar ook
27
dat de sociale steun anders wordt. Als iemand te maken krijgt met ziekte, da n zal
dat ook economische gevolgen hebben, maar daarnaast verandert de fysieke
omgeving wellicht ook. Een persoon die langdurig ziek is, zal wellicht moeten
verhuizen of in een verzorgingshuis moeten worden opgenomen.
Politieke omgeving gaat over de wet- en regelgeving. Hierbij valt te denken aan
regels die het verkrijgen van een lening moeilijker maken, maar ook de
beslagwetgeving die nu soms nog wat extra problemen voor consumenten oplevert
als er sprake is van meerdere schuldeisers met verschillende rec hten (denk aan een
loonbeslag in combinatie met een bankbeslag).
Niet alle typen omgevingen spelen eenzelfde rol bij de oorzaak van financiële
problemen van Nederlanders. De verschillende niveaus waarop de verschillende
omgevingen een rol spelen komen aan bod in paragraaf 4.6.1. In paragraaf 4.6.2
worden de onderzoeken besproken die focussen op de invloed van de persoonlijke
sociaal-economische status. De invloed van de fysieke omgeving en de sociaal culturele omgeving op financiële problemen wordt besproken in paragraaf 4.6.3. Tot
slot wordt in paragraaf 4.6.4 een overzicht gegeven van de determinanten binnen de
sociaal-culturele omgeving die van invloed zijn op de schuldsituatie.

27

Sociale steun bestaat uit interacties (wisselwerkingen) tussen mensen die tegemoet komen
aan sociale basisbehoeften (zoals affectie, goedkeuring, erbij horen en veiligheid) van de
ontvanger (Savelkoul & van Sonderen, 2014).
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4.6.1

De verschillende niveaus van invloed

Binnen een land als Nederland, een land waarin de sociale ongelijkheid meevalt,
vormen de fysieke en politieke omgevingsfactoren bijna nooit een op zichzelf
staande risicofactor. Naast de politieke situatie speelt er altijd nog een andere factor,
vaak gelegen in de persoonlijkheid van de persoon, een rol bij het ontstaan van
financiële problemen. Bij een vergelijkende studie, tussen bijvoorbeeld Oeganda en
Nederland, spelen de omgevingsfactoren juist een heel grote rol. Bijvoorbeeld bij
sparen: simpelweg omdat er in Oeganda maar weinig mogelij kheden zijn om te
kunnen sparen. Bij het vergelijken van spaargedrag van Nederlanders onderling zal
de omgevingsfactor nauwelijks een rol spelen; iedereen heeft hier min of meer
dezelfde mogelijkheden, in elk geval tot het openen van een rekening.
O'Loughlin en Szmigin (2006) hebben onderzoek gedaan onder Britse en Ierse
studenten. Uit dat onderzoek blijkt dat kenmerken van de samenleving een rol
spelen bij het ontstaan van schulden. De Ierse studiekosten zijn lager, maar de Ierse
studenten hebben hogere schulden. O'Loughlin en Szmigin geven als verklaring dat
de Ierse studenten opgroeien in een maatschappij die sterk gericht is op leningen.
In geen van de Nederlandse rapporten is de politieke omgeving meegenomen ; ook
de fysieke omgeving komt nauwelijks aan de orde. Er is weinig onderzoek gedaan
op het gebied van politieke invloed op schulden. Aangezien dit proefschrift alleen
betrekking heeft op Nederland en focust op het verschil tussen Nederlanders met en
zonder schulden, is dat gezichtspunt voor dit proefschrift ook minder relevant. De
politieke situatie in Nederland heeft zeker invloed op de huishoudens; bijvoorbeeld
de wijze waarop de huur- en de zorgtoeslag zijn geregeld kan wel degelijk van
invloed zijn op de hoogte van de schulden. Aan het begin van het jaar moet worden
geschat wat het inkomen is; als achteraf het inkomen hoger blijkt te zijn, dan moet er
worden terugbetaald. Echter voor de meeste Nederlanders is de politieke situatie
redelijk overeenkomstig; de ene groep wordt harder getroffen dan een andere, maar
in dit proefschrift ligt de focus niet op de verschillen in de samenleving en de invloed
daarvan.
In een kwalitatieve secundaire analyse door Hoeve e.a. (2011) onder professionals
blijkt dat ook zij in Nederland wel een deel van de toename van schulden
toeschrijven aan een cultuur waarin schulden creëren relatief eenvoudig is.
De fysieke en politieke omgeving wordt nauwelijks meegenomen in onderzoek ; de
sociaal-economische factoren daarentegen wel. In onderzoek komen vaak
demografische kenmerken als huishoudsamenstelling, opleiding, opvoeding, religie,
waarden en normen naar voren die wat zeggen over de sociaal-culturele omgeving.
De economische omgeving komt onder andere tot uitdrukking in het inkomen.
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De omgeving heeft vooral indirect invloed. De politieke, de fysieke omgeving, de
sociaal-economische status (ultieme variabelen) leiden tot de mogelijkheden,
informatie en verwachtingen die je hebt (distale variabelen). Het leidt ook tot een
bepaald waardepatroon, dat je niet los kunt zien van je normen; deze zijn daarom al
besproken in de vorige paragraaf. De omgeving bepaalt voor een groot deel hoe je
houding ten opzichte van bepaald gedrag is (proximale variabele).
4.6.2

Sociaal-economische status

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de literatuur met betrekking tot
de sociaal-economische status van een individu en de relatie met financiële
problemen. In paragraaf 4.6.2.1 wordt de woonsituatie besproken, in paragraaf
4.6.2.2 de economische situatie, in paragraaf 4.6.2.3 het oplei dingsniveau van een
individu en zijn ouders en in paragraaf 4.6.2.4 de culturele achtergrond. Tot slot
wordt in paragraaf 4.6.2.5 een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeken
op het gebied van de sociaal-economische status van een individu en de invloed op
financiële problemen gegeven.
4.6.2.1

Woonsituatie

Huurders lopen een groter risico op problematische schulden dan huiseigenaren
(Madern & Van der Schors, 2012; NVVK, 2012; Kempson e.a., 2004; Lea e.a., 1995;
Dessart & Kuylen, 1986). Volgens het onderzoek van Kempson e.a. (2004, p. 32)
lopen bewoners van huurwoningen zelfs een 2,3 keer grotere kans op achterstanden
dan personen met een eigen woning. Hoewel dit feit door alle onderzoeken wordt
ondersteund, is het toch opmerkelijk. Puur vanuit de kosten g ekeken, lopen
huiseigenaren eigenlijk een groter financieel risico dan huurders. Zo moeten
huiseigenaren gebreken zelf financieel opvangen. Dat toch huurders meer risico
lopen dan huiseigenaren, suggereert dat huiseigenaren een ander type zijn dan
huurders, meer financiële reserves hebben of door de omstandigheden van het
afsluiten van een hypotheek andere vaardigheden hebben opgedaan.
4.6.2.2

Economische situatie

Bij de vorige demografische kenmerken werd al het belang van financiële reserves
onderstreept. Het hebben van spaargeld wordt gezien als een belangrijke manier om
schulden te voorkomen (Nibud, 2012). Dat het hebben van financiële reserves
belangrijk is, onderstrepen diverse onderzoeken (Baek & Hong, 2004; Lunt &
Livingstone, 1991; Lindqvist, 1981). De vraag is echter of personen met financiële
achterstanden geen spaargeld hadden om mee te beginnen, of dat zij dat spaargeld
al hebben opgemaakt om de eerste schulden te kunnen opvangen.
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De invloed van inkomen op financiële problemen is niet eenduidig, verschillende
onderzoeken geven verschillende resultaten. Uit enkele onderzoeken blijkt dat
inkomen niet direct van invloed is (Betti e.a., 2007) en dat het type werk, het al dan
niet hebben van een uitkering, belangrijker is dan het inkomen (Madern & Van der
Schors, 2012). Overigens geldt voor de hiervoor genoemde onderzoeken wel dat
personen met een laag inkomen vaker schulden hebben, maar dat uit de multivariate
analyse blijkt dat inkomen geen rol speelt als wordt gecorrigeerd voor andere
factoren. Livingstone en Lunt (1992) komen tot de conclusie dat inkomen geen factor
is bij het aangaan van schulden, maar dat, als personen eenmaal in de schulden
zitten, diegene met een hoger inkomen de schulden eerder afbetaalt. Echter
concluderen zij ook dat diegene met een hoger inkomen ook hogere schulden heeft.
Kempson e.a. (2004) onderscheiden inkomen wel als risicofactor, net als Lea e.a.
(1995) en Dessart en Kuylen (1986). Bleeker e.a. (2010) geven aan dat met name
een zeer laag inkomen een extra risicofactor is. Van Ommeren e.a. (2009) vinden in
hun onderzoek dat een modaal of beneden modaal inkomen een risicofactor is.
Het hebben van een uitkering wordt in de meeste onderzoeken wel als risicofactor
erkend (Madern & Van der Schors, 2012; Lea e.a., 1995). Iemand die werkt (in
loondienst of als zelfstandige) heeft minder risico op problemen dan iemand met een
uitkering (WW, Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) of bijstand).
Iemand zonder uitkering, maar niet-werkend (bijvoorbeeld gepensioneerde,
huisvrouw/man of student) loopt niet meer risico op financiële problemen dan
iemand die werkt (Madern & Van der Schors, 2012). Het hebben van een uitkering
beïnvloedt je omgeving, zowel sociaal als fysiek; je zal vaker in de relatief ‘arme’
wijken van een stad wonen. Dit leidt tot andere mogelijkheden en andere sociale
interacties. Het hebben van een uitkering beïnvloedt dus niet alleen de hoeveelheid
geld die je hebt, maar ook de houding ten opzichte van je gedrag en je normatieve
overtuigingen. Het aantal uitkeringsgerechtigden dat zich aanmeldt bij
schuldhulpverlening is ook relatief hoog. In 2012 had 46 procent van de personen
die zich aanmelden bij een schuldhulpverleningsinstelling aangesloten bij de NVVK,
een uitkering (NVVK, 2013).
Zoals in paragraaf 1.4.1.1 besproken is het zeer aannemelijk dat ‘schaarste’ een rol
speelt bij lage inkomens. Door de tunnelvisie maken personen met weinig
bestedingsruimte soms keuzes die op de lange termijn minder voordelig zijn
(Mullainathan & Shafir, 2013). Schaarste zorgt ervoor dat personen zich meer
verdiepen in sommige problemen en andere problemen verwaarlozen (Shah e.a.,
2012, p. 682). In de experimenten die Shah e.a. hebben uitgevoerd, hebben zij niet
gekeken naar financiële problemen, maar wel naar ‘over -borrowing’ (te veel lenen).
Schaarste bevordert leengedrag, omdat de voordelen van lenen op dat moment veel
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groter zijn dan de nadelen (p. 683). De toekomst wordt niet of nauwelijks
meegenomen in de afwegingen van personen. Dit is het gevolg van de tunnelvisie
die optreedt.
Concluderend kan worden gesteld dat het hebben van een laag inkomen, zeker niet
de enige factor is die van invloed is, maar als je een laag inkomen hebt, worden de
mogelijkheden om af te lossen wel beperkt, zowel financieel als mentaal.
4.6.2.3

Opleiding

Laag opgeleide personen lopen grotere risico’s op schulden dan personen met een
hoge opleiding (Bleeker e.a., 2010; Webley & Nyhus, 2001). Als echter wordt
gecorrigeerd voor inkomen en werktype dan lijkt dit verband er niet te zijn. Uit het
onderzoek van Livingstone en Lunt (1992) blijkt dat bij het aangaan van schulden
opleidingsniveau geen rol speelt, ook zien zij geen verband tussen ople iding en de
hoogte of terugbetaling van schulden. Hierbij is niet gecorrigeerd voor inkomen, wat
zij wel als belangrijke factor voor de hoogte van de schuld en de terugbetaling zien.
Ook Madern en Van der Schors (2012) constateren dat er geen significant verband
bestaat tussen financiële problemen en opleidingsniveau. Xiao e.a. (2007) zien een
verband tussen creditcardschulden van studenten en het opleidingsniveau van de
vader. Hoe lager het opleidingsniveau van de vader, des te groter de kans op
creditcardschulden.
4.6.2.4

Culturele achtergrond

Tot slot blijkt dat allochtonen een groter risico lopen op problematische schulden dan
autochtonen (Bleeker e.a., 2010). Dit blijkt ook uit diverse internationale
onderzoeken (Xiao e.a., 2007; Lyons, 2004), maar die zijn moeilijker te vergelijken
met de Nederlandse situatie. Het gaat daarbij om andere etnische groepen. Wel kan
worden aangenomen dat de eerste generatie allochtonen meer moeite had om te
wennen aan hun nieuwe thuisland (Durkheim, 1979). Hierdoor kunnen financ iële
problemen ontstaan door onwetendheid en het niet begrijpen van taal en cultuur.
4.6.2.5

Invloed van de persoonlijke status

In tabel 4.12 wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeken. De
resultaten van de onderzoeken laten zien dat huurders en personen met een
uitkering grotere kans lopen op financiële problemen. Inkomen zelf is minder
relevant als er wordt gecorrigeerd voor andere factoren, zoals opleiding en
dagbesteding. Hetzelfde geldt voor opleidingsniveau. Een verklaring is dat huurders
en personen met een uitkering zich in een andere sociale omgeving met andere
waarden en normen bevinden. Bij personen met een uitkering kunnen ook nog
andere factoren zoals weinig ‘self-control’, ‘locus of control’, gebrek aan sociale
vaardigheden en weinig zelfvertrouwen een rol spelen. De demografische
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kenmerken op zich geven weinig verklaring voor de verschillen. Daar is aanvullend
onderzoek voor nodig.
Tabel 4.12: Studies naar invloed van persoonlijke sociale status
Onafhankelijke variabele

Invloed°

Bron

Huurders

+

Inkomen
Laag inkomen

/
+

Hoger inkomen

+

Minder economische bronnen
Hebben van financiële bezittingen
Hebben van uitkering

+
+

Meer dan 16 uur werk per week
Geen volledige baan, maar parttime, huisvrouw
of werkloos
Laag opgeleid

+
+

Madern & Van der Schors, 2012;
Kempson e.a., 2004;
Lea e.a., 1995;
Lea e.a., 1993;
Dessart & Kuylen e.a., 1986*
Madern & Van der Schors, 2012
Bleeker e.a., 2010;
Van Ommeren e.a., 2009*;
Kempson e.a., 2004;
Lea e.a., 1995;
Lea e.a., 1993;
Dessart & Kuylen e.a., 1986*
/ I/ III
Xiao e.a., 2007* ;
I/ II
Baek & Hong, 2004
Webley & Nyhus, 2001
I/ II
Baek & Hong, 2004
Madern & Van der Schors 2012;
Lea e.a., 1995
Kempson e.a., 2004*
Lea e.a., 1995

Opleidingsniveau

/

Opleidingsniveau vader laag
Allochtonen
Allochtonen

+
+
+

Eerste generatie studenten
Laatste studiejaar
Wonen in een plattelandsgebied
Sociale klasse
Financieel onafhankelijk

+
+
/
+

°
*
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+

Bleeker e.a., 2010*;
Webley & Nyhus, 2001
Madern & Van der Schors, 2012;
Livingstone & Lunt, 1992
/ I/ III
Xiao e.a., 2007 *
Bleeker e.a., 2010
/ I/ III
Xiao e.a., 2007* ;
I/ III
Lyons, 2004
/ I/ III
Xiao e.a., 2007*
I/ III
Lyons, 2004
Kempson e.a., 2004*
Livingstone & Lunt, 1992
/ I/ III
Xiao e.a., 2007* ;
I/ III
Lyons, 2004

+ is meer risico op problemen, - minder en / geen invloed gevonden
De analyses in deze studies betreffen kruistabellen of variantie-analyses
I
II
Afhankelijke variabele: creditcardschulden; kopen op afbetaling
III
Onderzoeksgroep: studenten

4.6.3

Fysieke omgeving en sociaal-culturele invloeden

In de bestaande onderzoeken is weinig aandacht besteed aan de fysieke omgeving
en aan de sociaal-culturele invloeden en veranderingen. Onderzoek betreffende de
fysieke omgeving gaan voornamelijk over het toegang hebben tot bankproducten.
Personen die nauwelijks toegang hebben tot bankproducten, lopen een groter risico
op financiële problemen (Lea e.a., 1995). In Nederland speelt het probleem
nauwelijks aangezien de meeste personen een bankrekening hebben en pas als
personen in de schulden zitten, wordt het lastiger om aan een bankrekening te
komen. Daarvoor is echter een regeling opgenomen in art. 4:71f van de Wet op het
financieel toezicht, dat personen de garantie geeft op een basisbankrekening.
Naast de toegang zou er ook kunnen worden gekeken naar de wijze waarop
producten worden aangeboden. Volgens de 'capability approach' is ook dat van
invloed; in hoeverre kunnen personen begrijpen en is het eenvoudig om aan een
bepaald product te komen (CYFI, 2012). Ook dit is niet letterlijk in de onderzoeken
over schulden terug te vinden, maar er is wel degelijk bewijs voor dat toegang tot en
de informatievoorziening over een financieel product van invloed is. Een goed
voorbeeld hiervan was de beleggingshypotheek; informatie daarover was dermate
ondoorzichtig dat personen wel de hypotheek konden afsluiten , maar niet de
gevolgen ervan konden overzien. Uiteindelijk bleek dat bij een beleggingshypotheek
veel minder geld overbleef, dan veel gebruikers aanvankelijk dachten. Hierdoor
blijven huishoudens met een restschuld zitten (AFM, 2003).
Een andere verandering die hiermee samenhangt, is de daling van de huizenprijzen.
Jarenlang leken de huizenprijzen immer te stijgen en bij de aankoop van de woning
hebben nieuwe huiseigenaren hierop geanticipeerd. Zij hebben een relatief hoge
hypotheek afgesloten en gingen ervan uit dat de winst bij de verkoop van een huis
voldoende was om de hypotheek, of in elk geval een groot deel daarvan, te kunnen
aflossen. In veel gevallen is er dan ook gekozen voor een aflossingsvrije hypotheek.
De gevolgen hiervan worden nu langzaam duidelijk. De huizenprijzen zijn sinds 2008
met ruim 21 procent gedaald. Het gevolg hiervan is dat bijna dertig procent van de
28
hypotheken onderwaterhypotheken zijn (NOS, 8 april 2014). Er zijn ongeveer 1,4
miljoen huishoudens die te maken hebben met een onderwaterhypotheek ; verkoop
van het huis levert in deze huishoudens een restschuld op (BKR, 16 oktober 2014).
Dynan en Kohn (2007) concluderen in onderzoek naar de macro-economische
oorzaken van schulden dat ook een toename van huizenprijzen meer problemen
veroorzaakt. De stijging van de huizenprijzen van de afgelopen jaren heeft er juist
voor gezorgd dat personen een hoge hypotheek hebben genomen in de verwachting

28

Dit is een term die De Nederlandsche Bank hanteert.
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dat de huizenprijzen nog verder zouden stijgen. De huidige cijfers over de
hypotheekmarkt, de daling van de huizenprijzen en het daardoor in de problemen
komen van personen bij de verkoop van hun huis, sluiten aan bij deze bevindingen.
Weller (2007) concludeert dat het hebben van schulden noodzakelijk is geworden.
De meeste nieuwe schulden zijn aangegaan om een noodzakelijk goed te betalen of
een investering in huizen en educatie te doen. Deze schulden zijn vaak niet
aangegaan om luxegoederen van te betalen. Deze conclusie is naar mijn mening
iets te kort door de bocht, er is ook een duidelijke stijging in bijvoorbeeld het aantal
autoleningen (AMweb, 2012). Toch bevat de bewering van Weller (2007) zeker een
kern van waarheid gelet op de huizenprijzen en de hypotheken die een steeds groter
probleem worden, maar ook de recente ontwikkelingen rondom de
studiefinanciering, waarbij de studielening steeds belangrijker wordt. Er is een
toename in leningen (Van der Burg e.a., 2012) en vanuit de politiek wordt ook steeds
meer op de leningen gestuurd (VVD-PvdA, 2012).
In tabel 4.13 wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeken. De
resultaten van de onderzoeken laten zien dat er eigenlijk nog weinig bekend is over
de invloed van de culturele omgeving. Wel lijkt een cultuur waar schulden maken
normaal en makkelijk is, eerder financiële problemen mee te brengen dan een
cultuur waar dat niet het geval is. Ook is het van belang dat personen toegang
hebben tot essentiële financiële producten om in hun behoeften te kunnen voorzien.
Tabel 4.13: Studies naar invloed van de fysieke omgeving en sociaal-culturele invloeden
Onafhankelijke variabele

Invloed°

Bron

Cultuur, schulden positief

+

Cultuur, schulden positief

+

Weller, 2007*;
O'Loughlin & Szmigin, 2006*
/I
Hoeve e.a., 2011*

Weinig toegang tot bankproducten

+

Lea e.a., 1995

Wonen in een relatief arm gebied

+

Kempson e.a., 2004*

Toename van huizenprijzen

+

Dynan & Kohn, 2007

II

Financiële innovatie

+

Dynan & Kohn, 2007

II

°
*
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+ is meer risico op problemen, - minder en / geen invloed gevonden
De analyses in deze studies betreffen kruistabellen of variantie-analyses
I
Onderzoeksgroep: jongeren
II
Afhankelijke variabele: macro economie

4.6.4

Invloed van de sociaal-culturele omgeving

Concluderend uit de paragrafen 4.6.1 tot en met 4.6.3 is er vaak geen eenduidig
beeld te zien bij de invloed van de sociaal-culturele omgeving op de
schuldenproblematiek. Zo is er in een aantal onderzoeken wel een verband
gevonden tussen inkomen en schuldenproblematiek. Dat verband is echter bij
andere studies weggevallen nadat er is gecorrigeerd voor dagbesteding en
opleiding. Ook het opleidingsniveau is niet in alle onderzoeken als factor
onderscheiden. De volgende determinanten zijn wel onderscheiden als van invloed:


huurders en personen met een uitkering hebben een grotere kans op
financiële problemen;



allochtonen hebben vaker financiële problemen;



culturen waarin het hebben van schulden iets positiefs is;



macro-economische veranderingen, zoals toename van de huizenprijzen.

4.7 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk staat onderzoeksvraag 3 centraal. Deze luidt als volgt: Wat is er al
bekend over de determinanten die verband houden met een schuldsituatie?
Het beeld dat in de onderzoeken, besproken dit hoofdstuk, wordt geschetst komt
overeen met de literatuur in hoofdstuk 3. Er is een groot aantal determinanten van
invloed op het ontstaan van schulden; deze factoren worden in deze paragraaf kort
samengevat.
De intrapersoonlijke determinanten, te weten:


‘self-efficacy’: de verwachting die personen hebben over hun eigen
vermogen om bepaald gedrag te kunnen uitvoeren (Lechner e.a., 2010, p.
83), ofwel het zelfvertrouwen in dat bepaalde gedrag;



persoonlijke competentie, ofwel de financiële vaardigheden en financiële
kennis;



persoonlijkheidskenmerken waaronder:
• ‘locus of control’: gaat over de subjectieve beleving van de
hoeveelheid controle die iemand denkt te hebben over de uitkomsten
van zijn eigen gedrag (Van Hooft & Crossley, 2008, p. 259);
• tijdsoriëntatie: personen verschillen qua tijdsfocus. Sommigen zijn
gericht op het verleden, anderen op het heden en nog anderen op de
toekomst (Antonides e.a., 2008, p. 24).;
• ‘self-control’: is de mogelijkheid om je innerlijke reacties onder
controle te houden, alsmede om een ongewenst gedragspatroon te
onderbreken (Tangney, Baumeister & Boone, 2004, p. 275).



biologische kenmerken, waaronder leeftijd, geslacht en het hebben van
kinderen.
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De interpersoonlijke determinanten, te weten:


financiële opvoeding;



normen en waarden in de omgeving, waaronder ‘houding ten opzichte van
schulden’;



sociale steun: ervaren sociale steun is hulp vanuit de omgeving bij
gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan en zoeken van steun is in
hoeverre iemand om hulp vanuit de omgeving vraagt (Knoll & Schwarzer,
2002).

De sociaal-culturele determinanten, te weten:


persoonlijke sociaal-economische omgeving, waaronder werk en inkomen;



fysieke omgeving en de sociaal-culturele omgeving.

Niet alle determinanten komen even vaak terug in onderzoek; er zijn determinanten
die meer invloed lijken te hebben dan anderen. Alvorens deze determinanten te
bespreken, wil ik eerst stilstaan bij het feit dat de harde gegevens, zoals
demografische kenmerken steeds minder belangrijk worden geacht. Met n ame
persoonskenmerken en in mindere mate ook de sociale omgeving komen steeds
meer naar voren als een belangrijke factor. Deze verschuiving is te merken, zowel in
het werkveld, als in de uitkomsten van het onderzoek. In het fundamentele
onderzoek speelde dit al langer een rol, maar nu komt dat ook vaker terug in het
toegepaste onderzoek gericht op de Nederlandse schuldhulpverlening.
Van de determinanten die van invloed blijken te zijn, is ‘self -efficacy’ een belangrijke.
Personen moeten het gevoel hebben dat zij de taak aankunnen. Het ligt dicht aan
tegen de ‘locus of control’ wat een minder eenduidig beeld laat zien. Personen
moeten wel denken dat zij ook verantwoordelijk zijn. ‘Self -efficacy’ lijkt een betere
waarde om dit te meten en het begrip komt ook vaker terug in de onderzoeken.
Daarnaast zijn ook de tijdsoriëntatie en de mate van ‘self -control’/impulsiviteit
van belang.
Financiële vaardigheden en kennis zijn zeer belangrijk om financieel gezond te
kunnen leven. Competenties, budgettechnieken, financieel beheer: er zijn in
onderzoeken heel wat termen die eigenlijk gaan over de vaardigheden van een
persoon. In de kern gaat het voornamelijk over het hebben van overzicht en inzicht,
verantwoord besteden en ook vooruit kijken. Ook basale vaardigheden, zoals
kunnen lezen en rekenen zijn van belang. Alleen het hebben van vaardigheden is
onvoldoende. Er is een duidelijk verschil tussen vaardigheden objectief hebben en
denken dat jij zelf in staat bent om de vaardigheden toe te passen. Of je de
vaardigheden in de praktijk gaat brengen, hangt ervan af of je zelf gelooft dat je het
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kunt en of je de noodzaak voelt. Noodzaak voelen hangt weer samen met de normen
en waarden die je vanuit je sociale omgeving krijgt. Maar de hoeveelheid steun van
sociale omgeving kan ook weer je ‘self-efficacy’ beïnvloeden. Vaardigheden zijn dus
essentieel, maar alleen vaardigheden zijn een noodzakelijke, maar geen voldoende
voorwaarde. En dat geldt ook voor kennis en de combinatie van kennis en
vaardigheden, die nog steeds onvoldoende zijn om financieel gezond te kunnen
leven.
Naar normen en waarden in de sociale omgeving is redelijk veel onderzoek gedaan,
maar naar sociale steun veel minder, terwijl ook mag worden verwacht dat deze
relevant is. De onderzoeken die er zijn, zijn voornamelijk gericht op de rol van de
ouders, terwijl sociale steun veel breder is.
De onderlinge verbanden zijn sterk en ook lastig los van elkaar te zien.
Vaardigheden en persoonskenmerken versterken elkaar. Vooruit kijken is voor
iemand die gericht is op het heden erg lastig, dan is het vooruit plannen op papier
nog wel te doen, maar je daar vervolgens daadwerkelijk aan houden is veel lastiger.
Daarnaast bepaalt je omgeving voor een deel welke normen en waarden je
nastreeft. Een omgeving die vooral op de toekomst is gericht, maakt vooruit plannen
een stuk makkelijker. Vaardigheden hebben, geloven in je eigen kunnen, gericht zijn
op de toekomst en steun uit je omgeving zijn vier factoren die het een stuk
eenvoudiger maken om financieel gezond gedrag te vertonen.
In de volgende hoofdstukken wordt het empirische onderzoek besproken dat is
gedaan naar aanleiding van de uitkomsten in dit hoofdstuk. In hoofdstuk 5 wordt
eerst toegelicht wat de onderzoeksopzet is.
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5 Onderzoeksopzet
5.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken stond deskresearch centraal om zicht te krijgen op
de maatschappelijke relevantie van schuldenproblematiek (hoofdstuk 1), wat er op
basis van literatuur kan worden verwacht dat financieel gezond gedrag is (hoofdstuk
2), hoe financieel gezond gedrag tot stand komt (hoofdstuk 3) en tot slot welke
risicofactoren een rol spelen (hoofdstuk 4). De informatie verzameld in die
hoofdstukken vormt de basis van onderhavige deel, het empirisch onderzoek. Het
onderzoek is exploratief van aard. In paragraaf 1.6 zijn de onderzoeksvragen van
deze dissertatie reeds beschreven. Hier worden deze herhaald.
De centrale probleemstelling van deze dissertatie is de volgende:
Welk gedrag is aan te merken als financieel gezond gedrag en welke variabelen
belemmeren of bevorderen de uitvoering van dat gedrag?
Om een antwoord te kunnen formuleren zijn de onderstaande onderzoeksvragen
(aangeduid met een cijfer) en deelvragen (aangeduid met een letter) geformuleerd:
Onderzoeksvraag 1: Wat is er al bekend over de vraag welk gedrag als financieel
gezond is aan te merken?
a. Wat is de definitie van financieel gezond?
b. Wat is de definitie van financieel ongezond?
c. Wanneer is er sprake van een schuldsituatie?
d. Welk gedrag is financieel gezond gedrag?
Deze deelvragen zijn beantwoord in de hoofdstukken 1 en 2.
Onderzoeksvraag 2: Welke factoren beïnvloeden financieel gezond gedrag volgens
de gedragstheorieën?
a. Hoe komt gedrag tot stand?
b. Welke factoren zijn van invloed op het ontstaan van gedrag?
Deze deelvragen zijn beantwoord in hoofdstuk 3.
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Onderzoeksvraag 3: Wat is er al bekend over de determinanten die verband houden
met een schuldsituatie?
a. Welke intrapersoonlijke determinanten spelen een rol bij het ontstaan van
een schuldsituatie?
b. Welke interpersoonlijke determinanten spelen een rol bij het ontstaan van
een schuldsituatie?
c.

Welke sociaal-culturele omgevingsdeterminanten spelen een rol bij het
ontstaan van een schuldsituatie?

Deze onderzoeksvraag is beantwoord in hoofdstuk 4.
Met de beantwoording van deze vragen in de hoofdstukken 2 tot en met 4, is de
deskresearch afgerond. In het onderhavige hoofdstuk wordt de opzet van het
empirische onderzoeksdeel besproken. Het empirisch onderzoek is ter
beantwoording van de onderzoeksvragen 4, 5 en 6. De uitkomsten van het empirisch
onderzoek worden in hoofdstuk 6 en 7 besproken. In deze hoofdstukken 6 en 7
worden de onderzoeksvragen 4 tot en met 6 beantwoord. Deze onderzoeksvragen
staan hieronder beschreven.
Onderzoeksvraag 4: Welk financieel gedrag hangt samen met de schuldsituatie?
a. Verschilt het financiële gedrag van personen met een schuldsituatie ten
opzichte van personen zonder schuldsituatie?
b. Is er verschil in het financiële gedrag van personen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
Deze onderzoeksvraag komt aan de orde in hoofdstuk 6.
Onderzoeksvraag 5: Welke variabelen hangen samen met het financiële gedrag dat
personen met een schuldsituatie vertonen?
a. Is er een verband tussen de sociale steun en het financiële gedrag dat
samenhangt met de schuldsituatie?
b. Is er een verband tussen de normen en waarden en het financiële gedrag dat
samenhangt met de schuldsituatie?
c.

Welke persoonskenmerken hangen samen met het financiële gedrag dat

samenhangt met de schuldsituatie?
Deze onderzoeksvraag komt aan de orde in hoofdstuk 7.
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Onderzoeksvraag 6: Welke variabelen hangen direct samen met de schuldsituatie
van personen?
a. Welke variabelen verschillen bij personen met en zonder een schuldsituatie?
i.

Is er verschil in sociale steun die personen met of zonder schuldsituatie

ii.

ontvangen?
Is er verschil in persoonskenmerken bij personen die financiële

achterstanden hebben t.o.v. personen zonder financiële achterstanden?
b. Is er verschil tussen de variabelen die samenhangen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
i. Is er verschil in sociale steun die personen ontvangen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
ii.

Is er verschil in persoonskenmerken bij verschillende gradaties van de
schuldsituatie?

Deze onderzoeksvraag komt, net als onderzoeksvraag 5, aan de orde in
hoofdstuk 7.
Zoals aangegeven vormt het onderhavige hoofdstuk de inleiding tot de hoofdstukken
6 en 7 waar de uitkomsten van het empirisch onderzoek worden besproken. In dit
hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek toegelicht.
Uit de hoofdstukken 2, 3 en 4 is geconcludeerd dat het niet helder is welke
gedragingen van personen leiden tot een schuldsituatie. Er zijn veel aannames,
zoals niet sparen en vooruit plannen, maar er wordt weinig empirisch bewijs
opgevoerd. Als dat bewijs er al is, dan zijn één of twee gedragingen en het verband
tussen die gedragingen met financiële achterstanden onderzocht. De meeste
onderzoeken hebben niet de schuldsituatie als onderwerp, maar een breder concept,
zoals financieel inzicht of financiële zelfredzaamheid. Zij nemen dus niet in
ogenschouw wat de relatie tussen de schuldsituatie en het financiële gedrag is. Het
is dus ook niet zeker wat het gewenste gedrag eigenlijk is.
In hoofdstuk 2 is vastgesteld dat de Nibud-competenties en competentiegebieden
een goed uitgangspunt vormen om de relatie tussen schuldsituatie en financiële
gedragingen te onderzoeken. Als deze relatie bekend is, kan een eerste conclusie
worden getrokken over welk gedrag gezond, of in elk geval wat ongezond gedrag is.
Het onderzoeken van die relatie betreft een verkenning, omdat, zoals beschreven in
hoofdstuk 3, omstandigheden ook bepalen welk gedrag gezond is. Elke situatie
vraagt om specifieke gedragingen; bij een laag besteedbaar inkomen zal letten op
de uitgaven belangrijker zijn dan bij een hoog besteedbaar inkomen.
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In hoofdstuk 3 is daarnaast ook de theorie over de totstandkoming van gedrag
beschreven; het gedrag van een individu is niet alleen afhankelijk van weten wat
goed voor je is en vervolgens gaat het individu dat gezonde gedrag ook
daadwerkelijk uitvoeren. Bij de uitvoering van gedrag spelen onder andere kennis,
vaardigheden, persoonskenmerken en de omgeving een rol.
In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat al veel onderzoek is gedaan naar de relatie
tussen achtergrond- en persoonskenmerken en schuldsituatie. Daarbij wordt echter
een stap overgeslagen die mijns inziens van belang is. Er is nauwelijks onderzoek
voorhanden naar financiële gedragingen en welke variabelen van invloed zijn op
deze gedragingen. Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen geld opzij leggen voor
onverwachte uitgaven en de persoonskenmerken? En hoe speelt de omgeving
hierbij een rol? De onderzoeksvragen 4 en 5 gaan op deze vragen in.
Een korte toelichting op de onderzoeksvragen 4 en 5 en hun onderlinge verhouding
aan de hand van een voorbeeld: door een rekening niet te betalen, ontstaan
betalingsachterstanden; deze achterstand kun je oplossen door de rekening alsnog
te betalen. Zo eenvoudig is het vaak echter niet. Dat de rekening niet wordt betaald,
kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld dat de administratie niet op orde is
of dat andere uitgaven, al dan niet bewust, prioriteit hebben gekregen.
Onderzoeksvraag 4 focust op dat gedrag: het al dan niet bijhouden van de
administratie of prioriteiten aanbrengen. Dat wordt gedaan aan de hand van de
gedragingen die staan beschreven in de Nibud-competenties. Onderzoeksvraag 5
focust op de vraag hoe dit gedrag, het al dan niet bijhouden van je administratie tot
stand komt, m.a.w. welke variabelen beïnvloeden het financiële gedrag?
Onderzoeksvraag 6 onderzoekt welke variabelen samenhangen met het al dan niet
hebben van financiële achterstanden en in hoeverre die variabelen verschillen van
de variabelen die samenhangen met het financiële gedrag. In dit hoofdstuk staat de
onderzoeksopzet van deze dissertatie centraal. In dit hoofdstuk worden de
methodieken en de verhouding tussen de onderzoeksvragen toegelicht. I n hoofdstuk
6 en 7 worden de resultaten beschreven. Het onderzoek is exploratief van aard .
Door gebruik te maken van de bevindingen uit de deskresearch beschreven in de
voorgaande hoofdstukken, wordt in de komende hoofdstukken exploratief
onderzocht welke factoren en variabelen van invloed zijn op financiële problematiek.
In paragraaf 5.2 staat het onderzoeksmodel beschreven en in paragraaf 5.3 worden
de verschillende onderzoeksmethoden toegelicht. In paragraaf 5.4 wordt een korte
samenvatting van dit hoofdstuk gegeven.
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5.2 Onderzoeksmodel: theoretische opzet
In deze paragraaf wordt het onderzoeksmodel besproken. Het gaat hier om het
theoretisch kader en de samenhang tussen de verschillende onderzoeken. Eerst
worden de afzonderlijke delen van het onderzoek besproken en daarna het totale
onderzoek. Het onderzoek bestaat uit drie delen.
In het eerste deel wordt de eerste aanname getoetst, namelijk dat een schuldsituatie
in een huishouden ontstaat door verschillende ongezonde gedragingen uit de vijf
competentiegebieden van het Nibud (zie hoofdstuk 2 voor een opsomming van deze
gedragingen). Als er een verband blijkt te zijn tussen deze gedragingen en de
schuldsituatie, dan is dat een eerste stap in het definiëren van welk gedrag
financieel gezond gedrag zou zijn. De aanname is dat financieel gezond gedrag
wordt vertoond door financieel gezonde personen (dus zonder financiële
achterstanden) en dat deze gedragingen daarom gezond zijn. Het maakt derhalve
alleen inzichtelijk welk gedrag vaker wordt vertoond door financieel ongezonde
personen en welk gedrag vaker wordt vertoond door financieel gezonde personen.
Het verklaart echter nog niet waarom het ene huishouden wel dat gedrag vertoon t en
een ander huishouden niet.
Het financiële gedrag ontstaat door een samenspel van ver schillende factoren (zie
hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 is door deskresearch een aantal variabelen gevonden
die van invloed zijn op het hebben van schulden.
De tweede aanname, die wordt getoetst in het tweede deel van het onderzoek, is dat
deze verschillende variabelen die verbonden zijn met schuldenproblematiek, een
verband hebben met het financiële gedrag van mensen. Dit is belangrijk omdat het
financiële gedrag van mensen schuldenproblematiek voorkomt, of verergert. Weten
welke variabelen het financiële gedrag beïnvloeden, kan dus helpen om dat gedrag
te veranderen. Een aantal van deze variabelen wordt in dit onderzoek meegenomen.
De selectiecriteria waren: relevant voor het werkveld, veel gevonden variabelen die
van invloed zijn op financiële achterstanden en/of vanuit de theorie zeer belangrijk
worden geacht. De hypothese is dat psychologische factoren, zoals tijdsoriëntatie,
attitude of intentie, direct de gedragingen in de competentiegebieden beïnvloeden.
De factoren kunnen direct invloed hebben op het financiële gedrag, maar daarnaast
is het ook mogelijk dat er geen verband is tussen de factoren en het financiële
gedrag. Dan zou het kunnen dat er toch een relatie is tussen deze factoren en de
schuldsituatie. Er is dan mogelijk ander gedrag, niet meegenomen in de
competenties, dat ook een rol speelt. Dit wordt in het derde deel van dit onderzoek
getoetst. De derde aanname is dat de psychologische factoren ook een relatie
hebben met de schuldsituatie, maar dat deze nauwelijks verschillen van de factoren
die het financiële gedrag veroorzaken.
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Het eerste verband is een op zichzelf staand onderzoek, voor het tweede en derde
verband is een verdiepend onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksmodel bestaat dus
uit meerdere onderzoeken en verschillende onderzoeksmethoden. In de volgende
paragrafen zijn de verschillende onderzoeken beschreven en wordt een deel van het
onderzoeksmodel verder toegelicht. In paragraaf 5.2.1 wordt het eerste verband
toegelicht, dat focust op de relatie tussen het financiële gedrag en de schuldsituatie.
In paragraaf 5.2.2 wordt het tweede verband, namelijk het deel van het
onderzoeksmodel dat betrekking heeft op de achterliggende factoren van het
financiële gedrag, verder toegelicht. In paragraaf 5.2.3 wordt het derde verband uit
het onderzoeksmodel beschreven, namelijk de directe relatie tussen de
achterliggende factoren en de schuldsituatie. Tot slot wordt het totale onderzoek in
samenhang toegelicht in paragraaf 5.2.4.
5.2.1

Onderzoeksmodel eerste verband

Het eerste verband dat wordt onderzocht focust op onderzoeksvraag 4: ‘Welk
financieel gedrag hangt samen met de schuldsituatie?’ . Onderzoeksvraag 4 bestaat
uit twee deelvragen, namelijk:
a. Verschilt het financiële gedrag van personen met een schuldsi tuatie ten
opzichte van personen zonder schuldsituatie?
b. Is er verschil in het financiële gedrag van personen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 4 is zowel een kwantitatief als een
kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Voor de toelichting op de onderzoeksmethode zie
paragraaf 5.3. In dit onderzoeksmodel worden drie afhankelijke dummyvariabelen
onderscheiden, namelijk:


hebben van financiële problemen;



hebben van lichte financiële problemen;



hebben van ernstige financiële problemen.

Met deze dummyvariabelen zijn vier analyses uitgevoerd, namelijk:


hebben van financiële problemen, versus geen problemen;



hebben van lichte financiële problemen, versus geen problemen ;



hebben van ernstige financiële problemen, versus geen problemen;



hebben van lichte financiële problemen, versus ernstige financiële
problemen.

Het onderzoeksmodel is schematisch weergegeven in figuur 5.1, waarbij links de
afhankelijke variabelen staan. Deze zijn niet apart benoemd en zijn aanged uid met
schuldsituatie. In het onderzoek zal de afhankelijke variabele als dummyvariabele
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worden meegenomen. Hierdoor is het mogelijk om steeds de twee situaties,
beschreven in de opsomming hierboven te vergelijken. Rechts staan de gedragingen
waarvan wordt verwacht dat deze invloed hebben op de schuldsituatie. In het
schema zijn de variabelen en factoren als groep per competentiegebied
weergegeven. Dit kunnen losse variabelen of factoren zijn. Alle variabelen en
factoren worden meegenomen in de regressie. Zo kan worden bepaald welke
variabelen van invloed zijn op de afhankelijke variabele. Onder het schema staat een
verdere uitwerking van dit onderzoek.
Figuur 5.1: Schematische weergave onderzoeksmodel, behorende bij onderzoeksvraag 4

De afhankelijke variabele schuldsituatie is direct afgeleid van de definitie van
financieel gezond. In deze dissertatie wordt de volgende definitie gebruikt voor
financieel gezond (zie paragraaf 1.2.2.2):
“Financieel gezond zijn personen die geen achterstanden in betalingen hebben van
meer dan een maand. Zij hebben geen achterstanden op het aflossen van leningen,
noch hebben zij (een) achterstallige rekening(en).”
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Er is sprake van een schuldsituatie als een persoon niet financieel gezond is. Er zijn
echter verschillende gradaties binnen de schuldsituatie; de ergste is de
problematische schuldsituatie. Om deelvraag 4b te kunnen beantwoorden, moet een
onderscheid worden gemaakt in gradaties. Er is in deze dissertatie gekozen voor
drie categorieën: financieel gezond, lichte financiële achterstanden en ernstige
financiële achterstanden. Zoals aangegeven in paragraaf 2.3.2.2 wordt in deze
dissertatie niet naar de hoogte van de schuldsituatie gekeken , maar naar de
gevolgen van de schulden. Een openstaande rekening op zich is dan ook niet
meegenomen. Pas als er een aanmaning wordt verstuurd, als gevolg van een
openstaande rekening, levert dit kosten op voor de schuldeiser. Huishoudens met
lichte financiële problemen

29

hebben een of meer van de volgende gebeurtenissen

meegemaakt:


een enkele keer de huur/hypotheek meer dan tien dagen te laat betaald;



achterstanden op de energierekening;



aanmaningen ontvangen;



afbetalingsregelingen getroffen;



brieven van incassobureau of deurwaarder ontvangen.

Huishoudens met ernstige achterstanden hebben een of meer van de volgende
gebeurtenissen meegemaakt:


regelmatig de huur/hypotheek meer dan tien dagen te laat betaald;



energie afgesloten door te laat betalen;



loonbeslag gelegd op salaris of uitkering;



aangemeld bij CVZ (nu: zorginstituut Nederland).

De onafhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn, zoals in de vorige paragraaf
beschreven de financiële gedragingen, die worden afgeleid van de Nibud competenties. Het onderzoek richt zich op de vraag of er een verband bestaat
tussen het financiële gedrag en de schuldsituatie. Daarvoor ga ik uit van de
gewenste situatie, namelijk financieel gezond gedrag. Bij de omschrijving van
financieel gezond gedrag is in deze dissertatie aangesloten bij de definitie van
Jungmann, Van Geuns, Klaver e.a. (2012, p. 7) (zie paragraaf 1.2.2.2). Deze
definitie luidt als volgt:
“Financieel gezond gedrag is gedrag dat voorkomt dat er achterstanden in
betalingen ontstaan nu en in de toekomst. Om dit gedrag te vertonen is het
noodzakelijk dat de uitgaven in lijn zijn met de inkomsten en dat er goed financieel
beheer wordt gepleegd. Dit laatste houdt onder meer in dat mensen vooruit plannen

29

De indeling is afgestemd met de klankbordgroep.
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op de middellange en lange termijn, zich bewust zijn van de financiële risico’s die ze
lopen en daar maatregelen voor treffen (buffer aanleggen, vaste lasten beperken
etc.).”
In de definitie staat in grote lijnen wat het gedrag inhoudt, voor meer specifieke
richtlijnen wat dat gedrag inhoudt, sluit ik in deze dissertatie aan bij de Nibudcompetenties (2012) (zie paragraaf 2.6.2). Deze onderscheiden vijf verschillende
competentiegebieden met verschillende gedragingen die daarbij horen. Hieronder
volgt een korte opsomming; voor de uitwerking van de gebieden zie paragraaf
2.6.2.2.


in kaart brengen: ‘De consument beschikt over een overzicht dat inzicht geeft
in de mogelijkheden om zijn financiën in balans te houden. ’;



verantwoord besteden: ‘De consument besteedt zijn inkomsten zodanig dat
zijn huishoudfinanciën op de korte termijn in balans zijn.’;



vooruit kijken: ‘De consument realiseert zich dat wensen en gebeurtenissen
op de middellange en de lange termijn financiële gevolgen hebben en stemt
zijn huidige bestedingen hierop af.’;



bewust financiële producten kiezen: ‘De consument kiest financiële
producten op basis van budgettaire overwegingen en passend bij zijn
persoon en persoonlijke huishoudsituatie.’;



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.’ (Nibud, 2012, p. 8-10).

Op basis van deze competentiegebieden zijn vragen gemaakt die aan de
respondenten zijn voorgelegd. De vragen vormen de basis van de factoren van
financieel gedrag die zijn samengesteld (zie paragraaf 6.3). Voor een overzicht van
de vragen zie bijlage 3.
Als controlevariabelen zijn de volgende variabelen meegenomen:


geslacht;



samenwonend met partner;



kinderen;



opleidingsniveau;



geloof;



gebeurtenis meegemaakt die gevolgen had voor de inkomsten of uitgaven te
weten:
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•

samenwonen;

•
•

verhuizing;
op zichzelf gaan wonen (uit huis bij ouders);

•

geboorte kinderen, adoptie- of stiefkinderen zijn bij u

•

ingetrokken;
scheiding;

•
•

verandering/verkrijging van baan;
pensionering;

•
•

(gedeeltelijk) werkloos geworden (ontslag);
minder gaan werken (vrijwillig);

•

meer uren gaan werken;

•
•

begonnen met studeren voltijd of deeltijd;
groot ongeval/ernstig ziek;

•
•

overlijden partner/huisgenoot;
starten eigen bedrijf;

•
•

faillissement eigen bedrijf;
weer inwonend bij ouders;

•

salarisverlaging.



koop- of huurwoning;



werk;



leeftijd;



inkomen;



inkomensterugval.

De controlevariabelen in deze dissertatie zijn ook de controlevariabelen die meestal
worden gebruikt in andere onderzoeken, zie paragraaf 4.4 en 4.6. Inkomensterugval
en meemaken van een gebeurtenis zijn los meegenomen. Bij het meemaken van
een gebeurtenis die gevolgen had voor het inkomen, zijn niet alleen gebeurtenissen
meegenomen die zorgen voor een verlaging van de inkomsten of verhoging van de
uitgaven, maar ook gebeurtenissen, zoals meer gaan werken. Het kan zijn dat je
door de verandering anders met je geld omgaat, daarom is deze breed
meegenomen. Inkomensterugval kijkt alleen naar een verlaging van het inkomen.
Het onderzoek weergegeven in dit onderzoeksmodel wordt verder aangehaald als
onderzoek 1.
5.2.2

Onderzoeksmodel tweede verband

Het tweede verband dat wordt onderzocht, is het verband dat aan de orde komt in
onderzoeksvraag 5, namelijk: Welke variabelen hangen samen met het financiële
gedrag dat personen met een schuldsituatie vertonen? Onderzoeksvraag 5 heeft drie
deelvragen, namelijk:
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a. Is er een verband tussen de sociale steun en het financiële gedrag dat
samenhangt met de schuldsituatie?
b. Is er een verband tussen de normen en waarden en het financiële gedrag dat
samenhangt met de schuldsituatie?
c. Welke persoonskenmerken hangen samen met het financiële gedrag dat
samenhangt met de schuldsituatie?
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 5, is eerst de beantwoording van
onderzoeksvraag 4 nodig. Immers door een antwoord te geven op die vraag wordt
vastgesteld welke verschillen in financieel gedrag bestaan tussen personen zonder,
met lichte en met ernstige financiële achterstanden. De aanname is dat de
variabelen die samenhangen met het financiële gedrag van personen, verschilt per
gedraging. Omdat wordt aangenomen dat de gedragingen per competentiegebied
samenhangen (dit wordt getoetst bij onderzoeksvraag 4), is gekozen om per
competentiegebied te onderzoeken welke variabelen van invloed zijn. Een los
onderzoek dus per competentiegebied, dat samenhangt met de schuldsituatie.
Omdat dit deel 2 van het onderzoek betreft, hebben alle onderzoeken het cijfer 2,
gevolgd door een letter. De letters zijn in alfabetische volgorde. In het
onderzoeksmodel, zie figuur 5.2 zijn vijf deelonderzoeken weergegeven, maar het
aantal onderzoeken hangt af van de uitkomsten van het onderzoek uit deel 1. Zoals
is af te leiden uit onderzoeksvraag 5, worden alleen de competentiegebieden en de
daarbij behorende financiële gedragingen meegenomen die een verband hebben
met de schuldsituatie. De vijf mogelijke deelonderzoeken zijn:


2a financieel gedrag: in kaart brengen;



2b financieel gedrag: verantwoord besteden;



2c financieel gedrag: vooruit kijken;



2d financieel gedrag: bewust financiële producten kiezen;

 2e financieel gedrag: over voldoende kennis beschikken.
De naamgeving van het competentiegebied behorend tot onderzoek 2e lijkt in eerste
instantie over kennis te gaan, maar in het onderzoek wordt aandacht besteed aan de
vaardigheden om de juiste informatie te zoeken. Dit deelgebied blijkt geen rol te
spelen en vervalt dus uiteindelijk (zie hoofdstuk 6). De vijf onderzoeken zijn
schematisch in figuur 5.2 weergegeven.
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Figuur 5.2: Schematische weergave onderzoeksmodel, behorende bij onderzoeksvraag 5

Zoals te zien in figuur 5.2 zijn het separate onderzoeken. De competentiegebieden
zijn de input voor de afhankelijke variabelen. Hierbij wordt aangesloten bij de
relevante gedragingen, gevonden in het eerste onderzoek. De genoemde concepten
rechts in het model, vormen de onafhankelijke variabelen. Deze concepten zijn
uitgewerkt en toegelicht in hoofdstuk 4. Er zijn twee type variabelen. Als eerste
variabelen die altijd op een zelfde manier gemeten kunnen worden ongeacht welk
gedrag je wilt meten, bijvoorbeeld de tijdsoriëntatie. Als tweede type variabelen die
specifiek zijn voor het type gedrag. Deze variabelen kun je alleen meten als je het te
meten gedrag in de meetschaal meeneemt. De variabelen die gelijk zijn staan in de
blauwe kaders; de variabelen die specifiek voor een bepaalde gedraging zijn, staan
in de oranje kaders in figuur 5.2. Dat laatste is het geval bij de TPB en ‘self-efficacy’.
Een onderdeel van de TPB zijn bijvoorbeeld normen van de omgeving . Hierbij wordt
gevraagd wat personen denken wat hun omgeving van het gedrag vindt.
De variabelen worden besproken in hoofdstuk 4. Hieronder een korte weergave van
de concepten:


Psychologische tijdsoriëntatie: personen verschillen qua tijdsfocus.
Sommigen zijn gericht op het verleden, anderen op het heden en weer
anderen op de toekomst (Antonides e.a., 2008, p. 24).



‘Locus of control’: gaat over de subjectieve beleving van de hoeveelheid
controle die iemand denkt te hebben over de uitkomsten van zijn eigen
gedrag (Van Hooft & Crossley, 2008, p. 259). Een persoon met een interne
‘locus of control’ heeft het gevoel dat hij een grotere controle heeft over de
uitkomsten van hun gedrag. Personen met een externe ‘locus of control’
schrijven de gevolgen juist niet toe aan een eigen gedrag, maar aan externe
invloeden zoals machtige andere personen, het lot of geluk (Rotter,
1966, p. 1).



‘Self-control’: is de mogelijkheid om je innerlijke reacties onder controle te
houden, alsmede om een ongewenst gedragspatroon te onderbreken
(Tangney, Baumeister & Boone, 2004, p. 275).



‘Attitude to debt’: geeft de houding ten opzichte van schulden weer (Lea e.a.,
1995, p. 690).



Sociale steun: ervaren sociale steun is hulp vanuit de omgeving bij
gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan, en het zoeken van steun is in
hoeverre iemand om hulp vanuit de omgeving vraagt (Knoll & Schwarzer,
2002, p. 2).



‘Financial literacy’: de mogelijkheid van personen om economische
informatie te verwerken en het maken van geïnformeerde beslissingen over
financiële planning, vermogensopbouw, pensioen en schulden (Lusardi &
Mitchell, 2013, p. 2).
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TBP bestaande uit:
• TPB-attitude: de eigen opvattingen over het gedrag en in hoeverre de
persoon dit gedrag als gunstig of ongunstig beschouwt (Lechner e.a.,
•

2010, p. 92; Ajzen, 1991, p. 188).
TPB-subjectieve-norm: de ervaren druk van anderen om bepaald
gedrag al dan niet uit te voeren (Lechner e.a., 2010, p. 92; Ajzen,

•

1991, p. 188).
TPB- Perceived Behavioral Control (PBC): “de inschatting van de
eigen mogelijkheden om het gedrag uit te voeren” (Lechner e.a.,
2010, p. 92).

•


TPB-intentie: de intentie om bepaald gedrag uit te voeren.

‘Self-efficacy’: de verwachting die personen hebben over hun eigen
vermogen om bepaald gedrag te kunnen uitvoeren (Lechner e.a., 2010,
p. 83), ofwel het zelfvertrouwen in dat bepaalde gedrag.

Dezelfde controlevariabelen zijn meegenomen als bij de andere onderzoeksvragen,
zie paragraaf 5.2.1. Het onderzoek weergegeven in dit onderzoeksmodel wordt
verder aangehaald als onderzoek 2 met daarbij zonodig de letters van de
afzonderlijke onderdelen.
5.2.3

Onderzoeksmodel derde verband

Het derde verband komt aan de orde in onderzoeksvraag 6: Welke variabelen
hangen direct samen met de schuldsituatie van huishoudens ? Onderzoeksvraag 6
bestaat uit twee delen, namelijk:
a. Welke variabelen verschillen bij personen met en zonder een schuldsituatie?
b. Is er verschil tussen de variabelen die samenhangen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 6 is een kwantitatief onderzoek
uitgevoerd. Voor de toelichting op de onderzoeksmethode zie paragraaf 5.3. In dit
onderzoeksmodel worden drie afhankelijke dummyvariabelen onderscheiden,
namelijk:


hebben van financiële problemen;



hebben van lichte financiële problemen;



hebben van ernstige financiële problemen.

Met deze dummyvariabelen zijn vier analyses uitgevoerd, namelijk:
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hebben van financiële problemen, versus geen problemen;



hebben van lichte financiële problemen, versus geen problemen;



hebben van ernstige financiële problemen, versus geen problemen;



hebben van lichte financiële problemen, versus ernstige financiële
problemen.
Het onderzoeksmodel is schematisch weergegeven in figuur 5. 3, waarbij links de
afhankelijke variabelen staan; deze zijn niet apart benoemd en zijn aangeduid met
schuldsituatie. Rechts staan de variabelen waarvan wordt verwacht dat er invloed op
de schuldsituatie is. Onder het schema staat een verdere uitwerking van dit
onderzoek.
Figuur 5.3: Schematische weergave onderzoeksmodel, behorende bij onderzoeksvraag 6

Voor een toelichting op de afhankelijke variabelen, zie paragraaf 5.2.1. Voor de
beantwoording van deze onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van dezelfde dataset
als voor onderzoeksvraag 5. Bij onderzoeksvraag 5 worden de variabelen en hun
directe invloed op het financiële gedrag onderzocht; bij deze onderzoeksvraag is
gekeken of er ook een direct effect op de schuldsituatie is. De onafhankelijke
variabelen zijn beschreven in het tweede onderzoeksmodel. Niet alle onafhankelijke
variabelen uit het tweede onderzoeksmodel zijn meegenomen. Er is voor gekozen
om alleen de variabelen die constant zijn voor elk gedrag, mee te nemen in dit
model. Het meenemen van bijvoorbeeld de TPB vraagt erom dat ook specifiek te
maken voor het maken van schulden. Zoals beschreven in deze dissertatie wordt
aangenomen dat personen niet ‘het maken van schulden’ als intentie hebben en dat
‘het maken van schulden’ niet één gedraging is. Dat dit niet één gedraging is, maakt
dat er ook niet één intentie is en dus dat de TPB niet meegeno men wordt bij de
analyse waarbij de schuldsituatie de afhankelijk variabele is.

195

Dezelfde controlevariabelen zijn meegenomen als bij andere onderzoeksvragen, zie
paragraaf 5.2.1. Omdat voor de beantwoording van onderzoeksvraag 6 gebruik
wordt gemaakt van dezelfde data als bij onderzoeksvraag 5, wordt het onderzoek
behorende bij deze onderzoeksvraag ook aangehaald als onderzoek 2, eventueel
met de toevoeging f, om onderscheid te maken tussen de deelonderzoeken.
5.2.4

Onderlinge samenhang

Hoewel er eigenlijk drie verschillende onderzoeksmodellen zijn, en alle drie de
modellen op zichzelf nieuwe informatie voor het werkveld verschaf fen, zijn de
modellen sterk onderling afhankelijk. Figuur 5.4 op de volgende pagina geeft het
totale onderzoeksmodel weer.
Het model geeft niet duidelijk weer hoe de onderzoeken elkaar beïnvloeden.
Onderzoeksmodel 1 geeft de input voor onderzoeksmodel 2. Alleen de gevonden
factoren die een relatie hebben met de schuldsituatie, worden in het tweede deel
meegenomen. De output van het eerste onderzoek geeft dus de input voor tweede
onderzoek. Onderzoeksmodel 3 lijkt meer los te staan, maar door de uitkomsten uit
2 en 3 samen te nemen, ontstaat een vollediger beeld van welke factoren een rol
spelen bij financiële problematiek én of het daadwerkelijke feitelijke gedrag door
andere factoren wordt aangestuurd dan de schuldsituatie.
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Figuur 5.4: Onderzoeksmodel: schematische weergave van totale model

197

5.3 Onderzoeksmethoden
In de vorige paragraaf is het totale onderzoeksmodel toegelicht; om antwoord te
kunnen geven op de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van een mix aan
onderzoeksmethoden. Deze onderzoeksmethoden zijn schematisch in blokken
weergegeven in figuur 5.5.
Figuur 5.5: Onderzoeksopzet: mixed-method

In de volgende paragrafen wordt de methode per blok toegelicht. Paragraaf 5.3.1
beschrijft de observaties en verkennende interviews, paragraaf 5.3.2 de online
enquête deel 1 en paragraaf 5.3.3 online enquête deel 2. In paragraaf 5.3.4 worden
de interviews ter ondersteuning van de onderzoeksvragen 4, 5 en 6 beschreven en
in paragraaf 5.3.5 wordt de inbreng van de professionals toegelicht. Tot slot wordt in
paragraaf 5.3.6 de beperkingen van de onderzoeksmethoden toegelicht. Alle
paragrafen beginnen met de opzet van het onderzoek en vervolgens wordt eerst de
werving en daarna de steekproef besproken.
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5.3.1

Observatie en verkennende interviews

De verkennende interviews betreffen een aantal face-to-face en telefonische
interviews met consumenten, voorafgaand aan het eerste kwantitatieve onderzoek.
Daarnaast heb ik drie keer geobserveerd bij een aanmeldgroep voor de
schuldhulpverlening van de gemeente Utrecht. In totaal waren er 27 deelnemers. In
de aanmeldgroep moeten de deelnemers hun post gaan sorteren en een begroti ng
maken. Door de observaties werd duidelijk op welke wijze de deelnemers met hun
post en administratie omgaan. Ook heb ik daar met de deelnemers gesproken om
meer te weten te komen over hun financiële gedrag. De korte gesprekken zijn
aangevuld met tien diepte-interviews. Het doel van de observaties en interviews was
input voor het onderzoek deel 1 te genereren. De interviews zijn uitgevoerd in juni
2013. Er zijn vijf face-to-face interviews met problematische schuldenaren en vijf
telefonische interviews gevoerd met consumenten die in de afgelopen twee jaar een
inkomensterugval hebben meegemaakt. In paragraaf 5.3.1.1 wordt beschreven hoe
de topiclijst is opgesteld. In paragraaf 5.3.1.2 is de werving van de respondenten
besproken, gevolgd door een beschrijving van de steekproef in paragraaf 5.3.1.3.
5.3.1.1

Constructie topiclijst

De verkennende interviews waren noodzakelijk, omdat er geen
standaardvragenlijsten beschikbaar zijn om de competentiegebieden, zoals het
Nibud die heeft opgesteld, te meten. Het doel was om met name meer zicht te
krijgen op de manier waarop personen hun financiën beheren. Uitgangspunt in deze
dissertatie voor de beantwoording van de vraag welke financiële gedragingen
differentiëren tussen personen met en zonder financiële achterstanden, zijn - zoals
in hoofdstuk 2 benoemd - de Nibud-competenties. De competenties zijn echter niet
allemaal geschikt om meteen in een vragenlijst te kunnen zetten. Een voorbeeld
daarvan staat onder het competentiegebied ‘in kaart brengen’. Een van de
benoemde competenties is ‘zijn financiële administratie overzichtelijk te bewaren’. In
voorgaande onderzoeken (Madern & Van der Schors, 2012; Madern & Van der Burg,
2012; Nibud 2009a) is dit als stelling aan de respondenten voorgelegd. Bij analyse
van de antwoorden bleek dat het voor de onderzoeker moeilijk in te schatten was
wat personen zelf onder ‘overzichtelijk’ verstaan en met name wat dan als
voldoende wordt gezien. Personen met lichte financiële achterstanden blijken zelfs
vaker aan te geven dat zij hun administratie goed bijhouden dan personen zonder
schulden. Dit kan uiteraard daadwerkelijk het geval zijn, maar dat is onbekend. Het
is een mening van de respondenten en er is geen ijkpunt. Om meer zicht te krijgen
op welke strategieën personen hanteren en wat consumenten verstaan onder het
bijhouden van hun geldzaken, heb ik de observaties gedaan en interviews
afgenomen.

199

Voor de interviews is gebruikt gemaakt van een topiclijst (zie bijlage 1). De vragen
zijn breed gesteld om de respondent niet in een bepaalde richting te duwen.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de onderwerpen die zijn besproken in de
interviews:
 Welke strategieën hebben personen om hun financiën op orde te houden?


Was er sprake van een ‘life-event’ en hoe heeft deze de financiën
beïnvloed?

Specifiek voor de problematische schuldenaren zijn ook de volgende onderwerpen
behandeld:
 Waardoor is de respondent volgens hem in de problemen gekomen ?

5.3.1.2

Wat zou de respondent anders hebben gedaan?
Werving respondenten

Vijf personen zijn geworven via een aanmeldgroep schuldhulpverlening bij de
gemeente Utrecht. Ik heb hen daar benaderd en gevraagd of ik een keer langs
mocht komen voor een interview, een face-to-face gesprek. De overige vijf
respondenten zijn geworven via de Facebookpagina van het Nibud. Deze laatste
groep had of financiële achterstanden of te maken gehad met een
inkomensterugval. Bij deze respondenten is een telefonisch interview afgenomen.
De tekst van de oproep op Facebook staat op de volgende pagina.
Heeft u in de afgelopen twee jaar te maken gehad met een grote
verandering in uw inkomsten of heeft u schulden?
Het Nibud doet onderzoek naar de manier waarop consumenten
overzicht en grip houden op hun geldzaken Hebt u in de afgelopen 2
jaar een verandering gehad in uw inkomenssituatie of persoonlijke
situatie? Dan zijn wij benieuwd hoe u daarmee om bent gegaan.
Graag zouden we u benaderen voor een kort telefonisch of
persoonlijk interview. Ook zijn we op zoek naar mensen met
schulden, wat doet u om deze schulden de baas te blijven? Herkent
u zich in de beschrijving en wilt u meewerken?
Mail dan naar onderzoek@nibud.nl.

5.3.1.3

Sample

Voor de combinatie van het interviewen van problematische schuldenaren en
personen die een ‘life-event’ hebben meegemaakt, is bewust gekozen. Aan de ene
kant kijk je naar een groep personen waarvan wordt verwacht dat zij geen of een
slecht werkend administratiesysteem hebben en aan de andere kant naar personen
200

die een ‘life-event’ hebben meegemaakt en een manier hebben gevonden om
daarmee om te gaan. De oproep leverde vijf personen op die allen een laag inkomen
hebben. Eén persoon die zich aanmeldde, wacht op een Wsnp-regeling; zij is dus
meegenomen bij de antwoorden van de problematische schuldenaren. In tabel 5.1
staat een aantal beschrijvende variabelen van de sample. Er zijn tien interviews
geweest, waarvan één samenwonend stel; die samen zijn geïnterviewd.
Tabel 5.1: Beschrijvende variabelen geïnterviewden verkennende interviews
Variabele

Aantal

Geslacht
Man

4

Vrouw

7

Huishoudsamenstelling
Alleenstaand

6

Alleenstaande ouder

2

Samenwonend

1

Samenwonend met kinderen

1

Huishoudinkomen
Onder modaal

9

Modaal

1

Boven modaal

-

Werksituatie

5.3.2

Loondienst/zelfstandigen zonder personeel (zzp)

2

Geen betaalde baan

8

Online enquête 1

Om een antwoord te kunnen geven op onderzoeksvraag 4, is als eerste een online
enquête uitgevoerd.
Onderzoeksvraag 4 luidt: Welk financieel gedrag hangt samen met de
schuldsituatie?
a. Verschilt het financiële gedrag van personen met een schuldsituatie ten
opzichte van personen zonder schuldsituatie?
b. Is er verschil in het financiële gedrag van personen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
De diepte-interviews (n=10) en observaties dienden als input voor het opstellen van
de vragenlijst van de enquête. Daarnaast is er voor de beantwoording van
onderzoeksvraag 4 ook kwalitatief onderzoek gedaan, beschreven in paragraaf 5.3.4
en 5.3.5. Het onderzoek hier beschreven, is het kwantitatieve onderzoek door
middel van een enquête onder consumenten. Respondenten konden het onderzoek
invullen vanaf 26 augustus 2013 tot en met 1 november 2013.
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Bij de analyse is gebruik gemaakt van een principale-componenten analyse

30

(PCA)

en logistische regressie. De resultaten staan beschreven in hoofdstuk 6. In
paragraaf 5.3.2.1 wordt beschreven hoe de vragenlijst is opgesteld. In paragraaf
5.3.2.2 is de werving van de respondenten besproken, gevolgd door een
beschrijving van de schoning steekproef in paragraaf 5.3.2.3.
5.3.2.1

Vragenlijst

Voor de vragenlijst hebben de Nibud-competenties gediend als leidraad. De
competenties moesten echter worden omgezet in een vragenlijst. Deels was dit al
gebeurd voor het onderzoek ‘Kans op financiële problemen’ (Madern & Van der
Schors, 2012), maar dat gold lang niet voor alle competenties. Voor vragen voor de
ontbrekende competenties is gebruik gemaakt van verschillende bronnen (Finra,
2013; Westhof e.a., 2011; Antonides e.a., 2008; De Gier e.a., 2007; FSA, 2006b).
Ook is een aantal vragen toegevoegd en aangepast naar aanleiding van de input uit
de verkennende interviews. Zo is bijvoorbeeld meer geconcentreerd op het kunnen
terugvinden van de informatie, dan op de manier waarop deze wordt bewaard. De
stelling dat de administratie in mappen zit is niet opgenomen, terwijl dat voorheen
wel gevraagd werd. Tot slot is dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van de
onderzoekers van de FSA. In 2005 (FSA, 2005) heeft deze organisatie een rapport
uitgebracht, waarin zij in hoofdstuk 5 beschrijven hoe zij de vragenlijst voor het
meten van ‘financial capability’ hebben opgesteld. Zij beschrijven hoe zij diepte interviews hebben omgezet in vragenlijsten en tegen welke problemen zij bij het
testen zijn aangelopen. Een van de punten die de FSA beschrijft en die voor dit
onderzoek van nog groter belang is, is dat de vragen voor iedereen gelden. Vragen
over pensioen zijn bijvoorbeeld anders voor 65-minners dan voor -plussers; bij de
ene groep gaat het over voorbereiding, bij de andere over hoe ze nu tegen hun
pensioen aankijken. De Items moeten dus zoveel mogelijk uniform worden gesteld.
Een ander punt, waar de FSA aandacht aan besteedt, is dat zo weinig mogelijk
gebruik wordt gemaakt van technische termen, ook daarop is in dit onderzoek gelet.
De meeste vragen zijn gesteld met een vijf-puntsantwoordcategorie. Bij de
achtergrondvariabelen is daarvan afgeweken of bij vragen waar wordt gevraagd
naar een feitelijkheid (zoals heeft u een zorgverzekering afgesloten, ja/nee).
De vragenlijst is zo geprogrammeerd dat iedereen de vragen krijgt die op hem van
toepassing zijn. Zo krijgen mensen die samenwonen met hun partner , vragen naar
het gezamenlijke inkomen en alleenstaanden de vraag naar hun inkomen. Later zijn
deze vragen samengevoegd. Uit de vragenlijst zijn zeven onderdelen gebruikt voor
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In PCA wordt geanalyseerd of een groot aantal variabelen kan worden samengevoegd tot
een kleiner aantal factoren of componenten. In de analyse wordt gelet op groepen variabelen
die samenhangen, voor meer informatie zie Linting (2007).
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deze dissertatie: ieder competentiegebied vormde een onderdeel, de controlevragen
zoals inkomen en een deel met vragen over de schuldsituatie. Eén onderdeel is niet
gebruikt, de wat-alsvragen. Aan de respondenten is gevraagd wat zij zouden doen
als zij weinig geld hadden of juist veel geld. De antwoorden waren niet consistent en
de vragen leken te lastig. Ook droegen de vragen weinig bij aan de
onderzoeksvragen en daarom zij ze niet meegenomen.
De vragen over het competentiegebied ‘over voldoende kennis beschikken’ focussen
alleen op het kunnen vergaren van kennis en op de hoogte blijven. Of een
consument de benodigde kennis heeft om bijvoorbeeld toeslagen aan te vragen is
niet meegenomen. Of de respondent de toeslag heeft aangevraagd komt wel naar
voren. De kennis is dan een factor die van invloed is op het gedrag en geen
gedraging als zodanig en daarom hier niet meegenomen.
Uitgesloten van de analyses zijn gedragingen die direct verband houden met het
hebben van financiële problemen. Een voorbeeld daarvan is het hebben van
spaargeld. Mensen met financiële problemen hebben meestal als gevolg van de
problemen geen spaargeld. Dat hebben ze immers gebruikt om de schade te
beperken. Een ander voorbeeld is het hebben van een lening. Personen met
financiële problemen hebben vaker leningen; uit de verkennende interviews blijkt
ook dat ze deze aangaan om zo andere financiële problemen te kunnen oplossen.
5.3.2.2

Werving respondenten

Er is gekozen om een mix van consumenten zonder en met lichte en zwaardere
schuldenproblematiek te werven. De respondenten zijn op verschillende manieren
geworven. De link is online gezet op nibud.nl, zelfjeschuldenregelen.nl, Facebook
van het Nibud, maar ook van partners zoals PGGM en ‘Wijzer in geldzaken’. Ook is
een oproep gedaan op een forum waar wordt gediscussieerd over
schuldenproblematiek. En daarnaast is de vragenlijst via Twitter verspreid. Er is
gekozen voor deze mix om zo diverse consumenten aan te spreken, maar ook om
voldoende personen met een achterstand aan te spreken. Er is bewust niet
geworven via schuldhulpverleners, omdat personen in de regeling hulp ontvangen
en vaak een deel van hun verantwoordelijkheden tijdelijk hebben overgedragen. B ij
budgetbeheer wordt bijvoorbeeld een groot deel van de rekeningen al betaald door
de budgetbeheerder.
Het nadeel van deze manier van werven is dat je weinig zicht en invloed op je
sample hebt. Er is toch voor gekozen omdat er buiten personen die zich hebben
aangemeld bij schuldhulpverlening, weinig bekend is over de groep huishoudens
met een schuldsituatie. Als er geen sprake is van een schuldregelingstraject zijn zij
uit het zicht van de hulpverlening, maar ook eigenlijk verder onbekend. Omdat er
geen landelijk registratiesysteem van de totale schulden is, weet eigenlijk alleen de
persoon zelf of de schulden echt een probleem zijn. Het werven via bijvoorbeeld een
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zorgverzekering levert alleen personen op met een achterstand bij de
zorgverzekeraar. Dat kan een heel specifieke groep zijn; omdat er nauwelijks
onderzoek is gedaan naar de verschillen tussen wanbetalers bij diverse schuldeisers
is hierover weinig bekend. Juist omdat nog zo weinig bekend is, is gekozen voor de
brede aanpak bij de werving, waardoor het risico op het uitsluiten van bepaalde
groepen verkleind is. Er is juist niet geworven op problematische schuldenaren in
een schuldregeling. Hun gedrag wordt deels afgedwongen door het traject waar ze
aan deelnemen en ze hebben geen of weinig zeggenschap over hun eigen financiële
gedrag.
Daarnaast moet worden opgemerkt dat Nederlanders die slecht Nederlands lezen of
weinig computervaardigheden hebben, zijn uitgesloten door deze werving. Zij zijn
immers niet in staat om de vragenlijst in te vullen. Deze groep kan nog specifieke
andere oorzaken voor hun problematiek hebben.
Onder de deelnemers zijn de volgende prijzen verloot:


een VVV−bon van 50 euro;



een persoonlijk gesprek met budgetadviseur Marion Weijers ;

 een persoonlijk gesprek met financieel planner Rob Goedhart.
De respondenten konden zelf kiezen voor welke prijs zij in aanmerking wilden
komen.
De tekst aan de start van de vragenlijst was als volgt:
Hoe gaat u met geld om? Plant u alles of bent u impulsief?
Met de vragenlijst wil het Nibud meer zicht krijgen op welke manier
huishoudens hun geldzaken regelen.



Er zijn geen goede of foute antwoorden.
De vragenlijst is anoniem. Aan het eind wordt uw e-mailadres
gevraagd om kans te maken op de prijzen



De data wordt niet gedeeld met andere partijen

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten duren. Als u kans
wilt maken op een van de prijzen, dan kunt u na het afronden van de
vragenlijst uw e-mailadres invullen.
Wij stellen uw deelname zeer op prijs,
Tamara Madern, onderzoeker Nibud

204

5.3.2.3

Sample

In totaal zijn 3734 personen begonnen aan de vragenlijst (zie tabel 5.2).
Tabel 5.2: Schoning databestand online enquête 1
Aantal
Totaal aantal respondenten zonder schoning:
Niet-afgeronde vragenlijsten
Afgeronde vragenlijsten

3734
1586
2148

Respondenten na schoning

52
1
214
4
5
1872

Schoning
In schuldregeling of budgetbeheer
Tegenstrijdige antwoorden
Geen zelfstandig huishouden
Laag inkomen (outliers)
Hoog inkomen (outliers)

2148 personen hebben de vragenlijst afgerond. Na schoning van de vragenlijst zijn
1872 respondenten overgebleven. 52 respondenten zijn in overleg met de
klankbordgroep verwijderd, omdat zij in een schuldregeling of budgetbeheer zitten.
Hun antwoorden kunnen de vragenlijst vervuilen, omdat zij geen of verminderd
zeggenschap hebben over hun eigen inkomen en hun post. E én respondent is
verwijderd, omdat hij de vragenlijst niet serieus had ingevuld, een paar keer is bijna
dezelfde stelling gevraagd. De respondent gaf daar heel andere antwoorden op,
bovendien waren de antwoorden op andere vragen ook opvallend en afwijkend (heel
hoog inkomen, vreemde antwoorden bij open vragen). De andere 214 respondenten
zijn verwijderd, omdat zij geen zelfstandig huishouden voeren.
Naast het verwijderen van respondenten zijn er negen personen die bij de inkomens
als outlier zijn aangemerkt. Vijf personen hadden minder dan honderd euro per
maand als inkomen. Vier personen hadden meer dan 10.000 euro inkomen per
maand als alleenstaande of meer dan 20.000 euro als samenwonend. Deze
respondenten zijn verwijderd.
In paragraaf 6.2 worden de karakteristieken van de respondenten beschreven.
5.3.3

Online enquête 2

Het tweede kwantitatieve onderzoek is gedaan om een antwoord te geven op
onderzoeksvragen 5 en 6. De onderzoeksvragen zijn:
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Onderzoeksvraag 5: Welke variabelen hangen samen met het financiële gedrag dat
personen met een schuldsituatie vertonen?
a. Is er een verband tussen de sociale steun en het financiële gedrag dat
samenhangt met de schuldsituatie?
b. Is er een verband tussen de normen en waarden en het financiële gedrag
dat samenhangt met de schuldsituatie?
c. Welke persoonskenmerken hangen samen met het financiële gedrag dat
samenhangt met de schuldsituatie?
Deze onderzoeksvraag komt aan de orde in hoofdstuk 7.
Onderzoeksvraag 6: Welke variabelen hangen direct samen met de schuldsituatie
van personen?
a. Welke variabelen verschillen bij personen met en zonder een schuldsituatie?
i. Is er verschil in sociale steun die personen met of zonder schuldsituatie
ontvangen?
ii. Is er verschil in persoonskenmerken bij personen die financiële
achterstanden hebben t.o.v. personen zonder financiële achterstanden?
b. Is er verschil tussen de variabelen die samenhangen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
i. Is er verschil in sociale steun die personen ontvangen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
ii. Is er verschil in persoonskenmerken bij verschillende gradaties van de
schuldsituatie?
Deze onderzoeksvraag komt aan de orde in hoofdstuk 7.
Respondenten konden het onderzoek invullen vanaf 3 januari 2014 tot en met 17
februari 2014. Bij de analyse is gebruik gemaakt van lineaire regressie-analyses
(onderzoeksvraag 5) en logistische regressie (onderzoeksvraag 6). De resultaten
zijn beschreven in hoofdstuk 7. In paragraaf 5.3.3.1 wordt beschreven hoe de
vragenlijst is opgesteld. In paragraaf 5.3.3.2 is de werving van de respondenten
besproken, gevolgd door een beschrijving van de schoning van steekproef in
paragraaf 5.3.3.3.
5.3.3.1 Vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit zes onderdelen; in het eerste deel worden de
controlevariabelen gevraagd, deel twee zijn de algemene psychologische concepten
(in figuur 5.4 cursief gedrukt) en deel drie tot en met zes de losse deelonderzoeken,
aangeduid als 2a tot en met 2d. De onderdelen bestaan uit vragen over de
achterliggende competentie en de TPB en ‘self-efficacy’, welke direct zijn gekoppeld
aan het gedrag behorende bij de competentie. Zoals eerder vermeld, is onderzoek
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2e uiteindelijk niet uitgevoerd, omdat dit competentiegebied niet significant van
invloed bleek op de schuldsituatie. Iedere respondent is gestart met dezelfde
vragen, maar vanwege de lengte van de vragenlijst is ervoor gekozen om de
respondenten te verdelen over deel 3 tot en met 6. De respondenten zijn random
verdeeld. Hoewel de vragenlijst uit zes onderdelen bestaat, heeft een respondent
dus maar drie onderdelen ingevuld.
De vragen over het financiële gedrag van de respondenten zijn overgenomen uit
vragenlijst 1, in zoverre die relevant blijken te zijn voor de schuldsituatie.
De psychologische concepten die worden gemeten, zijn bestaande concepten waar
in veel gevallen al een bestaande schaal voor is. Voor deze vragenlijst is zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van bestaande schalen. De dissertatie heeft niet tot doel
concepten te controleren, maar alleen te kijken of de concepten in verband staan
met de financiële gedragingen; vandaar dat gebruik wordt gemaakt van concepten
waarbij de schaal uitvoerig is getest en voldoende betrouwbaar is gebleken.
Hieronder zijn de schalen kort toegelicht (voor een korte beschrijving van de
concepten zie paragraaf 5.2.2):
Tijdsoriëntatie
Er zijn acht stellingen opgenomen om de tijdsoriëntatie te meten; deze zijn
overgenomen van Antonides e.a. (2008; 2011). Deze auteurs hebben deze schaal
gebaseerd op CFC scale (consideration of future consequences scale) ontwikkeld
door Strathman, Gleicher, Baninger en Edwards (1994). Antonides e.a. (2008; 2011)
hebben de schaal aangepast aan het financiële dom ein. In tegenstelling tot deze
auteurs heb ik de schaal als één factor meegenomen, net als bij de originele versie.
De schaal wordt meestal eendimensionaal opgevat (Antonides e.a. 2008, p. 24) en
de schaal bleek voldoende interne validiteit te hebben (zie paragraaf 7.3).
‘Locus of control’
Voor het concept ‘locus of control’ is aangesloten bij de ‘locus-of-control’-schaal van
Rotter (1966). Deze schaal is voor dit onderzoek vertaald naar het Nederlands. Dit is
gedaan door een eerstegraads docent Engels (drs.) en vervolgens is de schaal
vanuit het Nederlands weer terugvertaald naar het Engels door een collega. Bij de
vergelijking zijn geen vreemde vertalingen aangetroffen.
‘Self-control’
Voor het concept ‘self-control’ is gebruik gemaakt van de ‘self-control’-schaal van
Tangney, Baumeister en Boone (2004), deze schaal is door de Rijksuniversiteit
Groningen naar het Nederlands vertaald (J.W. Bolderdijk, persoonlijke
communicatie, november 2012).
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Hebzucht
Onlangs is meer onderzoek gedaan naar het concept hebzucht, om uit te sluiten dat
niet ‘self-control’ maar hebzucht een verklaring voor het financiële gedrag kan zijn,
is deze los meegenomen. Hierbij is gebruik gemaakt van de ‘greed-scale’
(Seuntjens, Zeelenberg, Van de Ven & Breugelmans, 2014). In overleg met
Seuntjens is voor dit onderzoek de verkorte versie gebruikt ( T.G. Seuntjens,
persoonlijke communicatie, juli 2013).
Houding ten opzichte van schulden
Voor de houding ten opzichte van financiële achterstanden is aangesloten bij de
‘attitude-to-debt’-scale van Lea e.a. (1995). Deze is voor deze vragenlijst vertaa ld
naar de Nederlandse situatie op dezelfde wijze als de schaal voor ‘locus of control’.
Sociale steun
Voor sociale steun is gebruik gemaakt van de Berlin Social-Support Scales van
Schwarzer en Schulz (2000). Deze schaal bestaat uit verschillende onderdelen; in
de vragenlijst is na overleg met de klankbordgroep alleen ‘ervaren van beschikbare
steun’ en ‘zoeken van steun’ opgenomen. Deze vragen liggen conceptueel erg dicht
tegen elkaar aan. Er is gekozen om vanwege het exploratieve karakter de schaal
eendimensionaal mee te nemen (de interne validiteit van deze schaal is zeer goed,
zie paragraaf 7.3). Deze onderdelen zijn evenals de ‘locus-of-control’-schaal voor dit
onderzoek vertaald.
‘Financial literacy’
Voor het meten van de financiële kennis is gebruik gemaakt van de ‘financialliteracy’-schaal ontwikkeld door Lusardi en Mitchell (2011). Het betreft drie vragen
die de kennis meten van de respondent. Hoewel deze schaal slechts drie vragen
betreft, geeft deze schaal volgens de auteurs voldoende inzicht in verschillen tussen
kennisniveau van de respondenten (Lusardi & Mitchell, 2013, p. 9). De schaal is
beschikbaar in het Nederlands (Alessie e.a., 2011).
TPB bestaande uit: attitude, normen omgeving, PBC en intentie
Voor de TPB is geen standaardschaal beschikbaar. De TPB meet specifieke
gedragingen en is dus ook verschillend voor alle vier de deelonderzoeken (2a tot en
met d). Voor ieder onderdeel is een aparte schaal ontwikkeld. Ajzen (2013), de
grondlegger van deze theorie, heeft een publicatie uitgebracht waarin wordt
beschreven hoe een vragenlijst voor de TPB kan worden opgesteld. Deze richtlijnen
zijn gevolgd bij het opstellen van de schalen voor deze vragenlijst. De
klankbordgroep heeft hierbij een actieve rol gehad. Samen met hen is afgestemd
hoe de factoren konden worden vertaald in één gedrag, vervolgens intentie en als
laatste stap de drie achterliggende variabelen, namelijk persoonli jke attitude,
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subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole. Zowel bij het
competentiegebied ‘vooruit kijken’ als het competentiegebied ‘ bewust financiële
producten kiezen’ is gekozen voor twee verschillende intenties. Het was onzes
inziens niet mogelijk om met één intentie het gewenste gedrag weer te geven. De
schalen zijn opgenomen in bijlage 2.
‘Self-efficacy’
Ook ‘self-efficacy’ is specifiek voor het gedrag dat je wilt meten en daarom is er voor
ieder deelonderzoek een aparte schaal opgesteld. Er is gekozen om de Dutch
Adaptation of the General Self-efficacy (GSE) schaal van Teeuw, Schwarzer en
Jerusalem (1994) als basis te gebruiken. Deze schaal is door mij aangepast en
specifiek gemaakt voor het gedrag dat in het specifieke onderzoek centraal staat.
Net als TPB meet ‘self-efficacy’ specifieke gedragingen en is dus ook verschillend
voor alle vier de deelonderzoeken (2a tot en met d). In 2006 heeft Bandura, de
grondlegger van het concept ‘self-efficacy’, een handleiding voor het construeren
van ‘self-efficacy’-schalen gepubliceerd. Bandura raadt daarin aan om de
respondenten een schatting van het vertrouwen dat zij hebben, dat ze specifiek
gedrag kunnen uitvoeren, te laten geven. Er is in dit onderzoek voor een ander type
schaal gekozen. De schatting wijkt erg af van de manier van vraagstellen van de
andere items. Dit kan verwarring en onnauwkeurigheid bij de respondent opleveren.
Het is aan te raden voor zover mogelijk, dezelfde schalen te hanteren ( Van der Pligt
& Blankers, 2013). De ‘General Self-efficacy’-schaal sluit wel aan door het gebruik
van de Likertschaal bij de andere items in de vragenlijst. De GSE-schaal is echter
niet specifiek genoeg.
“The “one measure fits all” approach usually has limited explanatory and predictive
value because most of the items in an all-purpose test may have little or no
relevance to the domain of functioning.” (Bandura, 2006, p. 307).
Het is niet ongebruikelijk om voor specifiek gedrag een Likertschaal te gebruiken bij
het meten van ‘self-efficacy’ (Decker & Dennis, 2013; Sallis, Pinski, Grossman,
Patterson & Nader, 1998). Ook is de GSE-schaal van Teeuw e.a. (1994) in ander
onderzoek gebruikt als basis voor een specifieker ‘self -efficacy’-schaal (Lown,
2011).
5.3.3.2

Werving

De werving van de respondenten is op dezelfde wijze gedaan als de werving voor
het eerste onderzoek (zie paragraaf 5.3.2.2 hiervoor). Daarnaast is aan alle
respondenten van de eerste vragenlijst gevraagd of ze aan een vervolgonderzoek
wilden meewerken. De respondenten die aan de eerste vragenlijst hebben
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meegedaan, hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de tweede
vragenlijst. Na twee weken is een herinnering gestuurd.
Onder de deelnemers van de tweede vragenlijst zijn drie VVV -bonnen van vijftig
euro verloot. De starttekst was de volgende:

Hoe denkt u over geldzaken? Met deze vragenlijst wil het Nibud meer
zicht krijgen op welke manier huishoudens tegen geldzaken aankijken en
waarom u uw geldzaken op een bepaalde wijze aanpakt.



Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem.

De data wordt niet gedeeld met andere partijen.
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten duren. Als u
kans wilt maken op een VVV-bon ter waarde van 50 euro, dan kunt u na
het afronden van de vragenlijst uw e-mailadres invullen.
Wij stellen uw deelname zeer op prijs,
Tamara Madern, onderzoeker Nibud

5.3.3.3 Sample
In tabel 5.3 is weergegeven op welke wijze de dataset is geschoond. In totaal zijn
2177 nieuwe respondenten gestart met het invullen van de vragenlijst die niet aan
de eerdere vragenlijst hebben meegedaan; 1259 respondenten hebben de
vragenlijst afgemaakt (918 afvallers). Daarnaast zijn van de 1807 respondenten die
ook de eerste vragenlijst hebben ingevuld, 1197 begonnen aan de tweede
vragenlijst. 1049 daarvan hebben de vragenlijst afgemaakt. In totaal waren er voor
het schonen 2308 respondenten; na het schonen zijn daarvan 2003 overgebleven.
Er waren uiteindelijk 117 respondenten niet te koppelen aan de oude vragenlijst ;
deze zijn verwijderd. Nog eens 64 respondenten zijn in overleg met de
klankbordgroep verwijderd, omdat zij in een schuldregeling of budgetbeheer zitten.
Hun antwoorden kunnen de vragenlijst vervuilen, omdat zij geen of verminderd
zeggenschap hebben over hun eigen inkomen en hun post. Aan de respondenten
die al aan de eerste vragenlijst hebben meegedaan , zijn niet alle
achtergrondvariabelen opnieuw gevraagd, maar is gevraagd of de situatie veranderd
was. Eén persoon is verwijderd omdat hij tegenstrijdige antwoorden gaf. Zo gaf hij
aan dat er niets was veranderd, maar vulde vervolgens een veel hoger inkomen in.
Er zijn in totaal 115 respondenten verwijderd, omdat zij geen zelfstandig huishouden
voerden. Er zijn acht personen verwijderd, omdat hun inkomen als outlier is
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aangemerkt. Vijf personen hadden minder dan honderd euro per maand als
inkomen, drie personen hadden meer dan 10.000 euro inkomen per maand als
alleenstaande of meer dan 20.000 euro als samenwonend.
Tabel 5.3: Schoning databestand online enquête 2
Aantal resp.
geworven uit
enquête deel 1

Aantal resp.
nieuw geworven

Totaal
aantal
resp.

Uitnodiging verstuurd aan
Totaal aantal respondenten
zonder schoning:
Niet-afgeronde
vragenlijsten
Afgeronde vragenlijsten

1807
1197

2177

3374

148

918

1066

1049

1259

2308

Onvolledig door ontbreken
deel I
In schuldregeling of
budgetbeheer
Tegenstrijdige antwoorden
Geen zelfstandig
huishouden
Laag inkomen (outliers)
Hoog inkomen (outliers)
Respondenten na schoning

117

117
64
1
115
5
3
2003

In paragraaf 7.2 worden de karakteristieken van de respondenten beschreven.
5.3.4

Interviews ter ondersteuning van onderzoeksvragen 4, 5 en 6

Deze verdiepende interviews zijn uitgevoerd om meer zicht te krijgen of het verband
uit het onderzoek ‘Onderzoek financieel gedrag’ een oorzakelijk verband is, of het
gevolg van de schuldenproblematiek en welke beweegredenen personen hebben om
bepaald gedrag te vertonen. Er zijn twee verschillende interviews gehouden. Als
eerste zijn de interviews afgenomen met als onderwerp ‘sociale steun’. Het tweede
onderwerp was ‘vooruit kijken’. De vragenlijsten zijn opgesteld naar aanleiding van
de uitkomsten van het onderzoek online enquête 1 en zijn met name gericht op
onderzoeksvraag 4. Echter de data geven in mindere mate ook een verdieping op de
onderzoeksvragen 5 en 6. Zowel in hoofdstuk 6 als in hoofdstuk 7 worden dan ook
de resultaten uit de interviews beschreven die relevant zijn voor dat onderdeel.
Daarnaast zijn de resultaten ook gebruikt voor de reeks ‘Het financiële gedrag van
consumenten’ in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en
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Werkgelegenheid. Deze reeks heeft de volgende titels en is verschenen in augustus
2014:


Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen
Onderzoeksvraag in dit deel: In hoeverre onderneemt de consument actie
om (weer) controle te krijgen over zijn uitgaven na een inkomensterugval en
wat houdt deze actie in? (Madern, Van der Werf & Van Gaalen, 2014).



Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag
Onderzoeksvraag in dit deel: In hoeverre speelt het al dan niet voorbereiden
op een inkomensterugval een rol bij financiële problemen? (Madern, Van der
Schors & Van der Werf, 2014).



Hoe de sociale omgeving een rol speelt bij personen met financiële
problemen
Onderzoeksvraag in dit deel: Ervaren huishoudens met financiële problemen
steun uit hun omgeving, in zowel sociale als materiële zin en wat zijn de
gevolgen daarvan? (Madern, Van der Werf & Van der Veen, 2014).



Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers
Onderzoeksvraag in dit deel: Welk financieel gedrag vertonen huiseigenaren
en werkenden met financiële problemen en verschilt dit van h uiseigenaren
en werkenden zonder financiële achterstanden en van de traditionele
groepen in de schuldhulpverlening, in het bijzonder vergeleken met huurders
en uitkeringsgerechtigden? (Madern & Van der Werf, 2014).

Er zijn te weinig respondenten (n=63) gesproken om harde conclusies te kunnen
trekken, maar ze geven wel een indicatie en aanleiding voor vervolgonderzoek.
Respondenten zijn geïnterviewd tussen oktober 2013 en mei 2014. In paragraaf
5.3.4.1 wordt beschreven hoe de vragenlijst is samengesteld. In paragraaf 5.3.4.2 is
de werving van de respondenten besproken.
5.3.4.1

Vragenlijst

Er zijn twee vragenlijsten met deels overlap en deels andere vragen. De vier vragen
die centraal staan in de interviews zijn:
1. Welke rol speelt de sociale steun van de omgeving?
2. Wanneer gaan personen hulp zoeken bij financiële problemen?
3. In hoeverre spelen beslissingen die personen een aantal jaren geleden
hebben genomen, een rol bij de financiële problemen?
4. Wat is de verhouding tussen het bijhouden van je administratie en financi ële
problemen?
De vragen 1 en 2 staan centraal in de eerste vragenlijst en de vragen 3 en 4 in de
tweede vragenlijst.
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Bij het opstellen van de vragenlijst is uitgegaan van de eerste resultaten van de
online enquête 1. Daarnaast is er aan de werkvelddeskundigen gevraagd om input.
5.3.4.2

Werving respondenten

De respondenten zijn getrokken uit de dataset ‘online enquête 1’. Er zijn de
volgende selectiecriteria gehanteerd:


vragenlijst 1: respondent heeft schulden, ernstig of licht ;



vragenlijst 2: respondent heeft inkomensterugval meegemaakt:
o zonder achterstanden;
o

met achterstanden in betalingen.

Er zijn zeven extra respondenten geworven die problematische schulden hadden.
Deze zijn geworven bij de gemeenten Utrecht, Almere en Amsterdam. Zij ontvangen
dus schuldhulpverlening of zitten in de aanmeldprocedure.
Voor de karakteristieken van de geïnterviewden zie paragraaf 6.2.2.
5.3.5

Gesprekken met professionals

Gedurende het hele traject is input gevraagd van professionals uit het werkveld. Zo
is tijdens een Mesis klankbordbijeenkomst gevraagd wat de belangrijkste financiële
gedragingen zijn volgens de professionals om financieel gezond te blijven.
Daarnaast is er een aantal bijeenkomsten geweest waar is gesproken m et
professionals over de vraag welke financiële vaardigheden en gedragingen
belangrijk zijn voor personen om financieel zelfredzaam te zijn. Er zijn in totaal drie
bijeenkomsten geweest; de samenstelling en het doel van de bijeenkomsten waren
wisselend. De bijeenkomsten zijn gebruikt als input voor zowel de vragenlijst voor de
telefonisch enquêtes, als voor de interpretatie van de analyses. Deze bijeenkomsten
vonden plaats in september en oktober 2013.
Daarnaast is er een focusgroepbijeenkomst geweest van vrijwilligersorganisaties,
waar financiële zelfredzaamheid centraal stond. In deze hoedanigheid is financieel
zelfredzaam als equivalent voor financieel gezond gebruikt. Met de professionals is
nagedacht over wat een vrijwilliger een klant zou moeten bijbre ngen. Daarvoor is
nagedacht over wat de klant moet leren en kunnen. Ook deze input is gebruikt bij de
interpretatie van de analyses.
Het meest is echter gebruik gemaakt van de kennis en expertise van de
klankbordgroep. Deze heeft in diverse fases van het onderzoek actief meegedacht
en de vragenlijsten van commentaar voorzien. De klankbordgroep is speciaal
samengesteld voor de onderzoeksfase van deze dissertatie. De klankbordgroep
bestond uit de volgende personen:
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Hidde Brink, procesmanager, Divosa
“Divosa is de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het
terrein van participatie, werk en inkomen. Divosa wil dat iedereen aan de
samenleving deelneemt, het liefste door te werken. De vereniging
ondersteunt haar leden bij deze missie” (Divosa, 2014);



Yvon van Houdt, directeur, NVVK
NVVK is de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal
bankieren
“Doel van de NVVK is mensen te ondersteunen om weer actief deel te
nemen aan het maatschappelijke leven, zodanig dat schulden voorkómen of
opgelost kunnen worden. Dit doen wij door op te treden als bemiddelaar
tussen schuldenaren en schuldeisers. Door integrale schuldhulpverlening
aan te bieden werken onze leden aan de noodzakelijke vaardigheden van
schuldenaren en een duurzame oplossing voor de schuldenproblematiek.”
(NVVK, 2014b);



Jeannette de Ridder, beleidsmedewerker Werk en Inkomen, Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG)
“De VNG is dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een
belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke
organisaties” (VNG, 2014);



Annejet Kerckhaert, Adviseur, Stimulansz
Stimulansz is een adviesbureau in het sociale domein
“We helpen onze opdrachtgevers bij het uitvoeren van hun publieke taken,
zodat zij op hun beurt de best denkbare dienstverlening kunnen bieden aan
burgers en cliënten. Daar doen we het voor” (Stimulansz, 2014);
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Elvira van Vliet, senior trajectbegeleider schulddienstverlening van de
gemeente Utrecht;



Natasja Popma, budgetcoach en eigenaar van Stach
Stach begeleidt medewerkers bij het stabiliseren van hun financiële situatie
en bij het vinden van praktische en duurzame oplossingen. Daarnaast
ondersteunt Stach werkgevers beleidsmatig (Stach, 2014);



Albert Luten, gepensioneerd, tot 2013 senior wetenschappelijk medewerker,
Nibud;



Corinne van Gaalen, senior wetenschappelijk medewerk er, Nibud;



Lisanne Roossien, beleidsmedewerker Schulden, van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij is werkzaam bij de afdeling Reintegratie Specifiek en Activering, van de directie Re-integratie en
Participatie.

De leden van de klankbordgroep zijn allen personen met veel ervaring en/of kennis
van de doelgroep. Zij hebben vanuit hun deskundigheid input gegeven bij het
vaststellen van de vragenlijst en de interpretatie van de onderzoeksgegevens. Met
name bij het eerste deel hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het
verbeteren van de vragenlijst. In het laatste deel hebben ze meegedacht over de
gevolgen en de aanbevelingen voor praktijk.
5.3.6

Beperkingen van dit type onderzoek

Door de keuze voor cross-sectioneel onderzoek en werken met een vragenlijst die
door de respondent zelf worden ingevuld, kent enkele beperkingen. Deze
beperkingen zal ik hier kort uiteen zetten.
Ten eerste, het betreft cross-sectioneel onderzoek, waardoor de geschiedenis en
met name het verloop van geen schuldsituatie, naar lichte, naar ernstige
schuldsituatie, niet in kaart wordt gebracht. Om meer zicht te krijgen op dit verloop
en de rol van het financiële gedrag, is longitudinaal onderzoek noodzakelijk.
Een tweede beperking is dat in het tweede onderzoek is gekozen om per
competentiegebied een deelonderzoek uit te voeren, vanwege de lengte van de
vragenlijst. Hierdoor is het niet mogelijk om in de analyse zowel alle financiële
gedragingen als de psychologische variabelen mee te nemen die verband zouden
kunnen houden met de schuldsituatie. Hierdoor wordt onvo ldoende duidelijk welke
psychologische variabelen, ongeacht het financiële gedrag van een schuldenaar, de
grootste rol spelen in een schuldsituatie. Echter door op deze manier het onderzoek
op te zetten, wordt juist welk duidelijk welke psychologische vari abelen een rol
spelen bij het specifieke financiële gedrag. Zo kan er gericht naar interventies voor
dat gedrag worden gezocht.
De derde beperking van dit onderzoek is het online surveyonderzoekskarakter. De
antwoorden van de respondent zijn een weergave van de realiteit van de
respondent. Er is kans op sociaal wenselijke antwoorden. Ter voorkoming hiervan
zijn controlevragen opgenomen; deze kunnen de sociale wenselijkheid echter nooit
helemaal uitsluiten. Door de antwoorden, en met name de schuldsituatie te
controleren, kan dit worden voorkomen. Voor vervolgonderzoek zou een combinatie
van database- en surveyonderzoek wenselijk zijn. Bovendien is er door dit type
online surveyonderzoek weinig zicht op de non-respons. In de dataset zijn
respondenten opgenomen die voldoende variatie hebben op de meeste
achtergrondkenmerken; echter respondenten zonder internet zijn uitgesloten van dit
onderzoek.
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Tot slot moet worden benadrukt dat dit een exploratief onderzoek betreft.
Vervolgonderzoek naar de afzonderlijke invloed van de factoren van financieel
gedrag en determinanten die dat gedrag beïnvloeden, is wenselijk.

5.4 Samenvatting
De voorgaande hoofdstukken betroffen deskresearch naar wat financieel gezond
gedrag is, de gevolgen van ongezond gedrag en de risicofactoren die bijdragen aan
een schuldsituatie. In dit hoofdstuk werd het empirische onderzoek beschreven,
zowel de achterliggende onderzoeksmodellen als de onderzoeksmethoden. Ook is
kort de verzameling van de data besproken. In de hoofdstuk ken 6 en 7 worden de
resultaten van het empirische onderzoek besproken.
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6 Gedrag van schuldenaren
6.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk zijn het onderzoeksmodel en onderzoeksmethode
beschreven. In dit hoofdstuk staan de resultaten op de volgende onderzoeksvraag
centraal:
Onderzoeksvraag 4: Welk financieel gedrag hangt samen met de schuldsituatie?
a. Verschilt het financiële gedrag van personen met een schuldsituatie ten
opzichte van personen zonder schuldsituatie?
b. Is er verschil in het financiële gedrag van personen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
De onderzoeksvraag gaat in op het financiële gedrag van personen.
Onderzoeksvraag 4 onderzoekt welk gedrag differentieert tussen personen met en
zonder financiële achterstanden. De onderzoeksvraag is g esplitst in twee
deelvragen die zijn onderzocht aan de hand van kwantitatieve analyses,
ondersteund met kwalitatieve onderzoeksmethoden. In paragraaf 5.3.2 is de
onderzoeksmethode toegelicht. In dit hoofdstuk wordt gestart met de kwantitatieve
resultaten van de online enquête 1. In paragraaf 6.2 wordt de steekproef toegelicht,
in paragraaf 6.3 de datareductie, ofwel het samenstellen van de factoren ‘financieel
gedrag’. Paragraaf 6.4 beschrijft de afhankelijke variabele in dit onderzoek, namelijk
de schuldsituatie van de respondenten. Paragraaf 6.5 geeft de resultaten weer op
onderzoeksvraagvraag 4a en paragraaf 6.6 de resultaten op onderzoeksvraag 4b.
De algemene bevindingen uit de kwalitatieve data, te weten de interviews en de
gesprekken met de professionals, worden toegelicht in paragraaf 6.7. In paragraaf
6.8 volgt de samenvatting en de conclusie van dit hoofdstuk.

6.2 Beschrijvende statistieken
In dit hoofdstuk zijn twee steekproeven opgenomen. Als eerste de steekproef van de
online enquête deel 1, beschreven in 6.2.1 en als tweede de geïnterviewden en hun
karakteristieken. De geïnterviewden worden beschreven in paragraaf 6.2.2.
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6.2.1

Beschrijvende statistieken online enquête 1

Het aantal overgebleven respondenten bedraagt 1872, zie tabel 5.2. In tabel 6.1 zijn
31
de karakteristieken van de respondenten weergeve n.
Tabel 6.1: Beschrijvende variabelen online enquête 1 (in procenten) (n=1872)
Variabele

%

Geslacht

Variabele

%

Huishoudinkomen

Man

27,7

Onder modaal

Vrouw

72,3

Modaal

Leeftijd

33,0
7,7

Boven modaal tot 2x modaal

25,1

Gemiddelde

47

2x modaal

12,1

Mediaan

47

Meer dan 2x modaal

22,0

Modus

50 en 55

Werksituatie

Opleidingsniveau
Laag

22,0

Loondienst/zzp

74,7

Werkloos

25,3

Midden

36,7

Inkomensterugval

Hoog

41,3

Ja

37,1

Nee

62,9

Geen

58,4

Christendom

37,8

Koop-/Huurwoning
Huiseigenaren

61,9

Huurders

38,1

Huishoudsamenstelling

Geloof

Alleenstaand

26,9

Islam

1,4

Alleenstaande ouder

10,3

Boeddhisme

0,4

Samenwonend

27,6

Hindoeïsme

0,5

Samenwonend met kinderen

33,3

Anders

1,3

Anders

1,9

Schuldsituatie
Geen schuldsituatie

51,1

Lichte schuldsituatie

37,3

Ernstige schuldsituatie

11,6

* Door afrondingsverschillen tellen niet alle gebeurtenissen op tot precies 100 procent .

Het opleidingsniveau is gehercodeerd naar laag, midden of hoge opleiding. Onder
een lage opleiding wordt mavo of lager verstaan; havo, vwo en mbo vallen onder de
categorie midden, en hbo of hoger onder de categorie hoog. Bij de werksituatie is
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Voor de analyses in dit proefschrift is het van belang dat er een spreiding in
achtergrondkenmerken is. De data zijn niet representatief voor Nederland; er kunnen dus
geen uitspraken worden gedaan over het aantal Nederlanders dat bepaald gedrag vertoont.
Wel kunnen er verbanden worden aangetoond.
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ervoor gekozen om de groep op te delen in werk of geen werk. Onder geen werk
vallen zowel gedwongen werklozen, alsmede andere groepen zonder betaalde baan,
zoals gepensioneerden en huisvrouwen. 52 procent van de werklozen ontvangt een
uitkering anders dan AOW (Algemene 0uderdomswet). ZZP’ers vallen in de
categorie werk. Het bleek dat een derde van de zzp’ers in loondienst is naast hun
freelancewerkzaamheden. Daarom is ervoor gekozen deze niet als aparte groep
mee te nemen. Bij de leeftijd zijn de twee leeftijdsgroepen die de modus vormen,
namelijk 50- en 55-jarigen, beide 3,3 procent.
6.2.2

Beschrijvende statistieken interviews

Zoals in paragraaf 5.3.4 genoemd, zijn er twee verschillende vragenlijsten
afgenomen. De eerste vragenlijst gaat over sociale steun van en leningen die
worden afgesloten bij vrienden en familie. De tweede vragenlijst betreft anticiperen
op ‘life-event’ en de wijze van administratie voeren. Sommige respondenten hebben
een combinatie van deze vragenlijsten gekregen; het betreft dan voornamelijk de
problematische schuldenaren. In tabel 6.2 staan de achtergrondkenmerken van de
geïnterviewden.
Tabel 6.2: Achtergrondkenmerken deelnemers interviews (n=63)
Variabele

Aantal

Geslacht

Variabele

Aantal

Huishoudsamenstelling

Man

24

Alleenstaand

18

Vrouw

39

Eenoudergezin

14

Gezin zonder kinderen

13
16

Werk
Loondienst/ZZP

38

Gezin met kinderen

Werkloos

25

Onbekend/Anders

Inkomensterugval

2

Interview

Ja

47

Sociale steun en leningen

17

Nee

16

‘life-event’ en administratie

33

Combinatie

13

Woning
Huur

37

Koop

26

Betalingsachterstanden

Problematische schulden

Ja

50

Ja

15

Nee

13

Nee

48
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6.3 Samenstellen van de factoren ‘financieel gedrag’
In deze paragraaf wordt de datareductie en de samenhang tussen de losse vragen
beschreven. Er is gestart met een PCA (zie paragraaf 5.3.2) om de data te
reduceren en vast te stellen of de competentiegebieden daadwerkelijk samenhang
vertonen. De competentiegebieden zouden groepen van gedragingen vormen die
meer samenhangen binnen dat gebied, dan met de andere gedragingen die onder
een ander competentiegebied vallen. Om de onderlinge samenhang te kunnen
vaststellen is een PCA uitgevoerd. Alle vragen die betrekking hebben op de vijf
competentiegebieden, zijn in de factoranalyse meegenomen. Een andere optie was
om per competentiegebied een factoranalyse uit te voeren. Omdat, voor zover
bekend, op de Nibud-competenties nog niet eerder een factoranalyse is gedaan en
er dus nog geen data zijn om te bevestigen dat er inderdaad sprake is van
gescheiden competentiegebieden, heb ik dat niet gedaan.
In de eerste analyse zijn in totaal 66 items meegenomen. Een aantal vragen kon niet
worden meegenomen, omdat deze anders geformuleerd waren voor 65-plussers,
dan voor 65-minners. Ook vielen de vragen die te direct verband houden met de
afhankelijke variabele af. Een voorbeeld daarvan is de stelling ‘ Ik leen wel eens
meer dan honderd euro van vrienden of familie’. Eén van de vragen in de vragenlijst
was de vraag of de respondent moeite had met het vinden van de juiste informatie.
De antwoorden waren meerkeuze; zowel de ja-optie als de nee-optie was
meegenomen. Deze items zijn verwijderd, en alleen de dummy is vervo lgens
meegenomen. In totaal zijn er twaalf items afgevallen na de eerste analyse. Deze
items hadden te weinig samenhang met de factoren.
Bij de analyses is uitgegaan van een eigenwaarde groter dan één. Nadat de factoren
zijn berekend, zijn de gewichten van de variabelen geroteerd. Hiervoor is een
Oblimin-rotatie gebruikt. Een Oblimin-rotatie is een veelgebruikte methode als wordt
aangenomen dat er sprake is van correlatie tussen de factoren . Een factorrotatie
verandert niets aan de uitkomsten, maar wijst combinaties van de oorspronkelijke
factoren als nieuwe factoren aan. De draaiing van de matrix wordt zo gedaan, dat de
correlatie tussen variabelen in de oorspronkelijke matrix van factorladingen , nog
lager of bij hoge ladingen juist nog hoger wordt. Er werden in eerste instantie dertien
factoren onderscheiden, wat 58,96 procent van de variantie verklaarde. Zes items
zijn verwijderd, omdat zij op geen enkele factor hoger dan .29 scoorden. Bij een
tweetal items was sprake van multicollineariteit.
De volgende stap was een betrouwbaarheidsanalyse. Een groot aantal items
scoorde een hogere factorlading dan .29 op meerdere factoren. Voor iedere
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mogelijke factor is daarom vervolgens door middel van het berekenen van de
Cronbach’s α (alfa) getoetst wat de interne consistentie van de items was
(betrouwbaarheidsanalyse). De waarde van α is een indicatie van de mate waarin
een aantal items in een test hetzelfde concept meten.
Op basis van de betrouwbaarheidsanalyse zijn nog vijf items verwijderd. Door het
verwijderen van deze items nam de brouwbaarheid van de factor toe. Na het
verwijderen van de overgebleven items, zijn de 54 items opnieuw geanalyseerd met
behulp van PCA. Zij vormen samen tien factoren die 59,27 procent van de variantie
verklaren. De Cronbach’s α coëfficiënt voor de tien gevonden factoren zijn
acceptabel (.736 ~ .884). Alle items uit de factoranalyse hebben een vijfpuntsantwoordschaal. De resultaten van de tweede PCA zijn geheel opgenomen in bijlage
3. In tabel 6.3 is de betrouwbaarheidstest per factor en eigen value en verklaarde
variantie uit de PCA-analyse weergegeven. De factornamen zijn zo gekozen dat ze
de stellingen binnen de factor zo goed dekken.
Tabel 6.3: Factoren PCA, betrouwbaarheidstest (n=1872)

Binding
Weet vaste lasten
Administratie
Post
Overzicht
Besteden
Vooruit plannen
Voorwaarden
checken
Financiële
producten
Aanschaffen
financieel product

Cronbach’s α

Aantal
items

Gemiddelde

Eigen
value

Verklaarde
variantie

0,748
0,859
0,790
0,769
0,849
0,761
0,736
0,817

4
6
6
4
6
8
3
5

3,400
4,291
4,021
4,059
2,589
3,889
2,239
2,587

2,451
2,551
1,178
1,349
12,439
1,903
1,383
2,909

4,539
4,725
2,181
2,498
23,036
3,523
2,562
5,388

0,861

7

3,301

1,542

2,855

0,884

6

4,082

4,300

7,964

De factoren sluiten goed aan bij de competentiegebieden uit de Nibud -competenties.
De factoren ‘binding’, ‘weet vaste lasten’, ‘administratie’, ‘post’ en ‘overzicht’ komen
overeen met de gedragingen die vallen onder het competentiegebied ‘in kaart
brengen’. ‘In kaart brengen’ bestaat dus uit meerdere factoren en is zelf geen
overkoepelde factor. Daarnaast is niet bewezen dat met deze factoren alle
gedragingen binnen dit competentiegebied gedekt zijn. Bij alle factoren is een score
mogelijk tussen de één en vijf, waarbij een één staat voor het niet uitvoeren of weten
en een vijf voor vaak uitvoeren of goed weten. De factoren zijn als volgt
geconstrueerd (voor de losse items zie bijlage 3):
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factor ‘binding’: maakt de respondent gebruik van bindingstechnieken ;



factor ‘weet vaste lasten’: weet de respondent hoeveel hij betaalt aan de
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vaste lasten;


factor ‘administratie’: houdt de respondent zijn administratie bij;



factor ‘post’: is de respondent in staat zijn papieren terug te vinden;



factor ‘overzicht’: heeft de respondent overzicht van zijn uitgaven en houdt de
respondent zijn uitgaven bij.

Onder het competentiegebied ‘verantwoord besteden’ valt de factor ‘besteden’.
‘Mental budgetting’ wat ook is gevraagd bleek een losstaand item te zijn en niet
onder een factor te vallen. De factor ‘ besteden’ loopt van één tot en met vijf, waarbij
een score van één aangeeft dat de respondent slecht op zijn uitgaven let en weinig
gebruik maakt van aanbiedingen en een score van vijf aangeeft dat de respondent
erg goed oplet bij zijn uitgaven en vaak gebruik maakt van aanbiedingen.
De factor ‘vooruit plannen’ valt onder het competentiegebied ‘vooruit kijken’. De
factor ‘vooruit plannen’ loopt van één tot en met vijf, waarbij een score van één
aangeeft dat de respondent zijn geld direct uitgeeft en een score van vijf aangeeft
dat de persoon vaker geld opzij legt voor later.
De factoren ‘voorwaarden checken’, ‘financiële producten’ en ‘aanschaffen financieel
product’ komen overeen met de gedragingen die vallen onder het
competentiegebied ‘bewust financiële producten afsluiten’. Bij alle factoren is
wederom een score mogelijk tussen de één en vijf. De factoren zijn als volgt
geconstrueerd:


factor ‘voorwaarden checken’: de respondent controleert of de afgesloten
producten nog aan de voldoen aan de persoonlijke voorwaarden ;



factor ‘financiële producten’: de respondent weet wat de voorwaarden en de
kosten zijn bij afsluiten en controleert deze;
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factor ‘ aanschaffen financieel product’: de respondent meerdere aspecten
meeneemt bij het aanschaffen van een product.
De factoren lijken enigszins op elkaar; in tegenstelling tot de factor ‘ voorwaarden
checken neemt de factor ‘financiële producten’ mee in hoeverre mensen op de
hoogte zijn van de voorwaarden en in hoeverre zij producten vergelijken bij het
afsluiten.
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Onder bindingstechnieken wordt verstaan methoden die personen in het dagelijks leven
toepassen om verleidingen op de korte termijn te kunnen weerstaan.
33
De volgende aspecten zijn meegenomen: looptijd, rente, aanschaf kosten,
acceptatievoorwaarden, bekendheid met de verstrekker en risico’s.
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Er is geen factor op het competentiegebied ‘over voldoende kennis beschikken’; wel
worden er in de regressies losse vragen meegenomen, maar die vormden geen
factor.

6.4 Schuldsituatie, de afhankelijke variabele
Zoals te lezen in tabel 6.1 had 11,6 procent van de respondenten ernstige financiële
achterstanden en 37,3 procent van de respondenten had lichte financiële
achterstanden. 51,1 procent had geen financiële achterstanden. Om vast te kunnen
stellen of de respondent financiële problemen heeft en hoe ernstig de problematiek
is, is aan de respondent gevraagd of hij in het afgelopen jaar een van de
gebeurtenissen heeft meegemaakt die in tabel 6.4 hieronder staan beschreven.
Iemand behoort tot de categorie ernstige schuldsituatie als hij regelmatig de huur of
hypotheek niet kan betalen, afgesloten is van de energie, er loonbeslag op zijn
inkomen is gelegd of is aangemeld bij het ZiN (voormalig CVZ). Voor nadere
toelichting op het onderscheid in schuldsituaties, zie paragraaf 5.2.1. Een persoon
kan zowel een aanmaning hebben ontvangen als een loonbeslag hebben. Deze
persoon telt echter maar één keer mee in de categorie ernstige achterstanden. De
percentages in de kolommen tabel 6.4 zijn dus niet bij elkaar op te tellen.
Tabel 6.4: Gebeurtenissen meegemaakt in afgelopen jaar (in procenten) (n=1872)

Een aanmaning ontvangen
Afbetalingsregelingen getroffen
Brieven van incassobureau of
deurwaarders ontvangen
Achterstanden op de
energierekening
De huur/hypotheek meer dan 10
dagen te laat betaald
Aangemeld bij ZiN vanwege
achterstanden zorgverzekering
Loonbeslag gelegd op uw
salaris
Energie afgesloten door te laat
betalen

Ja, een enkele
keer

Ja, regelmatig

Nee

29,4
14,9
10,5

12,6
10,0
8,0

58,1
75,1
81,6

6,9

5,3

87,7

9,3

6,3

84,4

3,3

3,8

92,9

3,4

2,5

94,1

1,7

0,4

98,0

*Door afrondingsverschillen tellen niet alle rijen op tot precies 100 procent.
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6.5 Logistische regressie-analyse: deelvraag 4a
Welke variabelen hebben een samenhang met de schuldsituatie? Om deze vraag te
beantwoorden heb ik multivariate-analyses uitgevoerd. Hiervoor is gekozen, omdat
bij bivariate-analyses wordt onderzocht hoe een bepaalde risicofactor samenhangt
met schuldenproblematiek. Het is echter goed mogelijk dat risicofactoren met elkaar
samenhangen of elkaar beïnvloeden, waardoor de gevonden bivariate verbanden
schijnverbanden zijn of worden verklaard door andere risicofactoren. Om inzicht te
krijgen in de kenmerken die direct van invloed zijn op het hebben van financiële
problemen, zijn multivariate-analyses toegepast. Door alle mogelijke verklarende
variabelen tegelijkertijd mee te nemen, kan worden onderzocht wat het effect is van
iedere individuele variabele afzonderlijk in relatie tot de andere onafhankelijke
variabelen. Aan de hand van de resultaten van deze analyse kan worden bepaald
welke kenmerken daadwerkelijk een verband hebben met financiële problemen
zonder dat andere kenmerken daar - indirect - de oorzaak van zijn. Hiermee wordt
inzichtelijk gemaakt welke huishoudens met welke kenmerken, meer risico lopen op
financiële problemen dan andere huishoudens. Het zegt niets over de causaliteit.
Voor deze analyse is gebruik gemaakt van een logistische regressie. Er is gekozen
voor de logistische regressie, omdat deze geschikt is voor een afhankelijke variabele
die dichotoom van aard is (Voeten & Van den Bercken, 2010). De afhankelijke
variabele is het al dan niet hebben van financiële problemen . Analyse 1 betreft geen
achterstanden versus wel achterstanden (licht en ernstige financiële achterstanden
samengenomen) (n=1872). Alle afhankelijke variabelen zijn als dummyvariabele
gecodeerd. De onafhankelijke variabelen zijn de factoren die zijn samen gesteld (zie
paragraaf 6.3), de controlevariabelen en een aantal losse variabelen die geen factor
vormden. Zo zijn er twee vragen meegenomen die binnen competentiegebied 5
vallen, te weten: ‘Afgelopen jaar kwam het kabinet met behoorlijk wat bezuinigingen,
wat heeft u gedaan toen u daarvan hoorde?’ (aangeduid met de variabele naam
‘actief nieuws volgen’ en de vraag ‘Heeft u wel eens moeite om goede en relevante
financiële informatie te vinden?’ (aangeduid met de variabele naam ‘moeite om info
te vinden’). Daarnaast is meegenomen of iemand gebruik maakt van een
automatische incasso, een boodschappenlijstje, of de respondent een spaarrekening
heeft, of basisverzekeringen (zorg-, aansprakelijkheid-, en inboedelverzekering)
heeft afgesloten, of hij weet wat de kosten van de boodschappen per maand
bedragen en ‘mental budgetting’. Met ‘mental budgetting’ wordt hier bedoeld of een
persoon voor verschillende uitgaven daadwerkelijk geld reserveert ; dat kan zijn
fysiek, maar het kan ook zijn dat hij in zijn hoofd aparte reserveringen maakt. De
controlevariabelen zijn op de volgende manier geconstrueerd:
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geslacht: dummyvariabele, vrouw is de referentiegroep;



kinderen: dummyvariabele, geen kinderen in huishouden is de
referentiegroep;



opleiding: twee dummyvariabelen namelijk laag en middelbare opleiding, de
referentiecategorie is hoog. De verdeling is als volgt:
• laag is geen opleiding, basisschool, vmbo, lbo en mavo;
• midden is havo, vwo of mbo;
•

hoog is hbo, wo of hoger.



geloof: dummyvariabele, rekent zichzelf niet tot een geloof is de
referentiegroep;



gebeurtenis meegemaakt: dummyvariabele, geen gebeurtenis meegemaakt
is de referentiegroep (voor alle gevraagde gebeurtenissen zie paragraaf
5.2.1);



woonsituatie: dummyvariabele, huurwoning is de referentiegroep;



werksituatie: dummyvariabele, geen werk in loondienst of als zelfstandige is
de referentiegroep;



leeftijd: continue variabele;



inkomen: gemeten in categorieën, namelijk:
• <500;
• 500 - 750;



•

750 - 1.000;

•
•

1.000 - 1.250;
1.250 - 1.500;

•
•

1.500 - 1.750;
1.750 - 2.000;

•
•

2.000 - 2.500;
2.500 - 3.000;

•

3.000 - 3.500;

•
•

3.500 - 4.000;
4.000 - 4.500;

•
•

4.500 - 5.000;
5.000 - 7.500;

•

7.500 - 10.000.

inkomensterugval meegemaakt: dummyvariabele, geen inkomensterugval
meegemaakt is de referentiecategorie.

De resultaten staan in tabel 6.5. De analyse bevat twee stappen: als eerste de
analyse waarbij alleen de controlevariabelen zijn meegenomen, het tweede model
neemt ook het financiële gedrag mee.

225

Tabel 6.5: Logistische regressie-analyse (n=1872)
Stap 1

Constante
Man (ref=vrouw)
Partner (ref=geen)

Stap 2

B

S.E.

Exp(B)

B

-0,962

0,639

0,382

-2,803

0,114

1,312

0,166

0,144

0,966

0,099

0,120

1,804

0,529

0,271

*

-0,035

Kinderen (ref=geen)

0,590

Opleiding laag
(ref=hoog)
Opleiding middelbaar
(ref=hoog)
Leeftijd

0,215

0,148

1,240

-0,080

-0,097

0,118

0,908

-0,237

***

*

***

S.E.

Exp(B)

1,216

0,061

0,130

1,181

0,164

1,104

0,132

1,697

0,173

0,923

0,132

0,789

0,110

***

0,029

1,117

0,113

**

0,033

1,119

-0,001

***

0,000

0,999

-0,001

***

0,000

0,999

Koopwoning (ref=huur)

-0,538

***

0,121

0,584

-0,364

**

0,139

0,695

Geloof (ref=geen)

-0,046

0,102

0,955

0,021

0,257

0,148

1,293

0,232

0,113
0,164

1,021
1,262

***

0,151

1,757

0,390

0,167

1,476

*

0,025

0,940

-0,011

0,029

0,989

0,149

0,828

-0,041

0,166

0,960

Leeftijd

2

Gebeurtenis
meegemaakt (ref=geen)
Inkomensterugval
meegemaakt (ref=geen)
Inkomen

-0,062

Betaald werk (ref=geen)

-0,189

0,563

*

Factor 'binding'

-0,044

0,068

0,957

Factor 'administratie'

-0,639

***

0,119

0,528

-0,381

***

0,093

0,683

0,090
0,081

1,034
1,153

Factor 'post'
Factor 'overzicht'
Factor 'weet vaste
lasten'
Factor 'besteden'
Factor 'vooruit plannen'
Factor 'aanschaffen
financieel product'
Factor 'voorwaarden
checken'
Factor 'financiële
producten'
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0,033
0,142
0,351

**

0,126

1,420

-0,599

***

0,073

0,549

-0,024

0,087

0,976

0,015

0,086

1,015

0,090

1,202

*
0,184

Vervolg tabel 6.5: Logistische regressie-analyse (n=1872)
Stap 1
B

S.E.

Automatische incasso

Moeite om info te vinden

Exp(B)

0,051

0,708

0,053

1,014

0,208

0,528

-0,191

0,114

0,827

0,013

0,087

1,013

0,118

1,304

-0,032

0,098

0,969

0,055

0,071

1,056

0,265

Weet kosten
boodschappen
‘Mental budgetting’

Degrees of freedom

S.E.

-0,639

Heeft
basisverzekeringen
Actief nieuws volgen

Chi-squared for model

B
***

0,014

Heeft spaarrekening

2

Exp(B)

-0,345

Boodschappenlijstje

Nagelkerke R

Stap 2

0,174
262,059

**

*

0,360
***

13

589,302

***
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Significantieniveau: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

De Chi-kwadraattoets (χ2(31)=589,302, p<0,001) laat zien dat het model significant
is. Er is dus sprake van een significante samenhang tussen de afhankelijke en
onafhankelijke variabelen. De verklarende waarde van het model oogt beter als ook
2
het financiële gedrag wordt meegenomen. De Nagelkerke R is hoger (van 0,174
naar 0,360).
Controlevariabelen: economische en demografische kenmerken
Er is een significant verband gevonden met de volgende controlevariabelen: hebben
van kinderen, leeftijd en woonsituatie. Ook is er een significant verband gevonden
met het hebben van een inkomensterugval na een gebeurtenis. De huishoudens die
een inkomensterugval hebben meegemaakt, hebben vaker te maken met een
achterstand. Bij de leeftijd is sprake van een parabolisch effect, waarbij de kans op
achterstanden toeneemt tot een leeftijd van 56,5 jaar en daarna weer afneemt.
Huurders hebben een grotere kans dat zij te maken hebben met een achterstand,
net als huishoudens met thuiswonende kinderen.
Geslacht en inkomen zijn alleen significant in het eerste model, waarbij mannen en
huishoudens met een lager inkomen een grotere kans hebben op het hebben van
een achterstand. Bij inkomen neemt met toename van het inkomen, de kan s af dat
het huishouden een achterstand heeft. Als de financiële gedragingen worden
toegevoegd in model twee, is er geen sprake meer van een significant verband
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tussen inkomen, geslacht en financiële achterstanden. Inkomen en geslacht lijken
dus variabelen die van invloed zijn, maar in werkelijkheid is er een achterliggende
variabele die het verband met financiële problemen beter verklaart.
Financieel gedrag
Er is een significant verband gevonden met de volgende factoren: administratie,
post, besteden, vooruit plannen en financiële producten. De verbanden lopen als
volgt:


De factor ‘administratie’ geeft een negatief significant verband. De
antwoordschaal is een score tussen één en vijf, waarbij één gelijk is aan
nooit en vijf aan vaak bijhouden van de administratie. Een negatief
significant verband houdt in dat respondenten die hun administratie minder
vaak bijhouden en controleren, een grotere kans hebben op achterstanden.



De factor ‘post’ geeft ook een negatief verband. Ook hier is een score
mogelijk van één tot en met vijf, waarbij één gelijk is aan slecht en vijf gelijk
is aan goed papieren kunnen terugvinden. Respondenten die het moeilijk
vinden om hun papieren bij elkaar te vinden, hebben een grotere kans dat zij
een achterstand hebben.



De factor ‘besteden’ geeft een positief significant verband. De factor
‘besteden’ loopt van één tot en met vijf, waarbij een score van één aangeeft
dat de respondent slecht op zijn uitgaven let en weinig gebruik maakt van
aanbiedingen en een score van vijf aangeeft dat de respondent erg goed
oplet bij zijn uitgaven en vaak gebruik maakt van aanbiedingen.



Respondenten die op de prijs letten en deze vergelijken voor ze een
aankoop doen, hebben een grotere kans dat zij financiële achterstanden
hebben.



De factor ‘vooruit plannen’ is negatief significant. De factor ‘vooruit plannen’
loopt van één tot en met vijf, waarbij een score van één aangeeft dat de
respondent zijn geld direct uitgeeft en een score van vijf aangeeft dat de
persoon vaker geld opzij legt voor later. Respondenten die minder vooruit
plannen hebben een grotere kans op een financiële achterstand.



De factor ‘financiële producten’ geeft een positief verband. De factor
‘financiële producten’ loopt van één tot en met vijf, die loopt van één nooit
weten wat de voorwaarden en de kosten zijn tot score vijf altijd weten en
controleren. Respondenten die vaker de voorwaarden van hun financiële
producten controleren en producten vergelijken, hebben een grotere kans
dat zij een achterstand hebben.
Nogmaals moet hier worden benadrukt dat in de opsomming geen causale
verbanden worden benoemd. Het is mogelijk dat zodra een huishouden in de
problemen komt, zij aanpassingen gaat doen en dat zij dan meer op haar
bestedingen gaat letten, meer dan huishoudens zonder problemen .
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De volgende factoren zijn niet significant: factor ‘binding’, factor ‘overzicht’, factor
‘weet vaste lasten’, factor ‘aanschaffen financieel product’ en factor ‘voorwaarden
checken’. Deze factoren zijn dus niet verschillend, gelet op de kenmerken van de
respondenten met financiële achterstanden en respondenten die schuldenvrij zijn.
Naast de factoren is ook een aantal losse vragen meegenomen in de regressie. De
volgende items zijn significant: automatische incasso, het hebben van een
spaarrekening, moeite om informatie te vinden. De verbanden lopen als volgt:


respondenten die geen automatische incasso hebben, hebben een groter
risico op financiële achterstanden;



respondenten die geen spaarrekening hebben, hebben een groter risico op
het hebben van financiële achterstanden;



moeite hebben bij het vinden van informatie is positief significant,
respondenten met financiële achterstanden geven aan dat zij moeite hebben
om de juiste informatie te vinden.

Oorzakelijk verband
Het financiële gedrag van de respondenten is op sommige punten significant
verschillend, kijkend naar respondenten met en zonder financiële achterstanden. Er
kan nog niet worden gesproken van een oorzakelijk verband. De achterstanden
kunnen ook een deel van het gedrag veroorzaken. De factor ‘ besteden’ is
bijvoorbeeld positief significant, wat inhoudt dat personen beter op hun bestedingen
letten als ze financiële problemen hebben. Dat kan een oorzaak zijn, maar
waarschijnlijker op basis van de theorie is dit een gevolg van de problemen. Omdat
ze niet kunnen rondkomen en meer geld moeten hebben voor de afbetaling , gaan ze
beter opletten. Om daar meer zicht op te krijgen zijn ook de interviews afgenomen.
Met de regressie-analyse is deze conclusie niet te trekken. Het is alleen duidelijk dat
er een verband is. Kort samengevat hebben de volgende groepen een verhoogde
kans op het hebben van financiële achterstanden:


huishoudens met kinderen;



personen tot 56,5 jaar;



huurders ten opzichte van huiseigenaren;



personen die een inkomensterugval in huishoudinkomen hebben gehad;



personen zonder automatische incasso.



personen die geen spaarrekening hebben;



personen die moeite hebben met het vinden van informatie rondom de
financiën;
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Daarnaast hebben personen die laag scoren op de volgende factoren een
verhoogde kans op het hebben van financiële achterstanden:


factor ‘administratie’;



factor ‘post’;



factor ‘vooruit plannen’.

Bovendien hebben personen die hoog scoren op de volgende factoren een
verhoogde kans op het hebben van financiële achterstanden:


factor ‘besteden’;



factor ‘financiële producten’.

6.6 Logistische regressie-analyse: deelvraag 4b
Naast de vraag welke variabelen samenhangen met de schuldsituatie, heb ik
onderzocht of er bij verschillende gradaties van de schuldsituatie andere
gedragingen een rol gaan spelen. Deze analyses gaan in op onderzoeksvraag 4b.
Omdat verschillende gradaties in schuldsituaties zijn meegenomen die niet per se
oplopend zijn (zoals hiervoor aangegeven, is bij enkele personen wel sprake van
een zware schuld, maar niet van lichte achterstanden) zijn drie verschillende
regressies uitgevoerd met drie verschillende afhankelijke variabelen. Alle
afhankelijke variabelen zijn als dummyvariabele gecodeerd. Ook hier is daarom
gekozen voor logistische regressie-analyses (zie paragraaf 6.5 voor nadere
toelichting). Analyse A betreft de analyse geen achterstanden versus lichte
achterstanden (n=1655), analyse B zijn de respondenten met lichte achterstanden
versus ernstige achterstanden als afhankelijke variabe le genomen (n=916) en in
analyse C betreft het de groep geen achterstanden versus ernstige achterstanden
34

(n=1173). De resultaten staan in tabel 6.6. Evenals bij de analyse in paragraaf 6.5
is eerst een analyse gedaan met alleen de achtergrondkenmerken; in het tweede
model zijn ook de financiële gedragingen meegenomen. Er is voor gekozen om
alleen stap 2 weer te geven. Voor alle drie de analyses geldt dat de verklarende
waarden van het model beter ogen als ook het financiële gedrag wordt
2
meegenomen. Bij alle drie de tweede modellen is de Nagelkerke R hoger dan in het
eerste model.

34

Totale dataset is 1872: 956 respondenten zonder financiële achterstanden, 699
respondenten met lichte financiële problemen, 217 respondenten met ernstige financiële
achterstanden (zie tabel 6.1).
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0,469
-0,070
-0,237
0,096

Kinderen (ref=geen)

Opleiding laag (ref=hoog)

Opleiding middelbaar (ref=hoog)

Leeftijd

0,173

0,410
0,006
0,026
-0,007
-0,602
-0,389
0,005
0,140

Betaald werk (ref=geen)

Factor 'binding'

Factor 'administratie'

Factor 'post'

Factor 'overzicht'

Factor 'weet vaste lasten'

***

***

*

0,169

0,161

Gebeurtenis meegemaakt
(ref=geen)
Inkomensterugval meegemaakt
(ref=geen)
Inkomen

0,085

0,092

0,095

0,125

0,070

0,173

0,029

0,116

0,019

0,144

Geloof (ref=geen)

*

0,000

0,034

0,135

0,180

0,136

0,170

0,134

1,270

-0,315

**

**

**

**

Koopwoning (ref=huur)

-0,001

0,053

Partner (ref=geen)

Leeftijd

0,090

Man (ref=vrouw)

2

-3,878

1,150

1,005

0,678

0,548

0,993

1,026

1,006

1,506

1,175

1,019

0,730

0,999

1,100

0,789

0,932

1,598

1,054

1,095

0,021

Analyse A
geen - lichte achterstand
(n=1655)
B
S.E.
Exp(B)

Constante
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-0,001

0,195

-0,072

-0,706

-0,350

0,070

-0,193

0,071

0,420

-0,053

-0,372

-0,001

0,109

0,183

-0,067

0,610

0,344

0,502

4,273

***

**

***

*

*

0,130

0,167

0,149

0,184

0,130

0,275

0,055

0,299

0,325

0,211

0,241

0,001

0,072

0,257

0,291

0,247

0,288

0,242

2,264

0,999

1,215

0,931

0,494

0,705

1,072

0,825

1,073

1,522

0,949

0,689

0,999

1,115

1,201

0,935

1,840

1,411

1,652

71,06

Analyse B
lichte - ernstige achterstand
(n=916)
B
S.E.
Exp(B)

0,314

0,077

-0,399

-0,955

-0,424

-0,162

-0,191

0,309

0,684

0,072

-0,441

-0,004

0,331

-0,093

-0,050

1,041

0,383

0,657

-5,050

*

*

***

**

**

***

***

**

*

*

0,159

0,208

0,192

0,241

0,160

0,357

0,069

0,368

0,392

0,265

0,299

0,001

0,091

0,313

0,375

0,317

0,380

0,301

2,511

1,369

1,080

0,671

0,385

0,655

0,851

0,826

1,362

1,982

1,074

0,644

0,996

1,392

0,911

0,951

2,831

1,467

1,929

0,006

Analyse C
geen - ernstige achterstand
(n=1173)
B
S.E.
Exp(B)
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-0,006
-0,012
0,234
-0,283
0,030
-0,506
-0,050
-0,008
0,213
-0,031
0,046

Factor 'aanschaffen fin. product'

Factor 'voorwaarden checken'

Factor 'financiële producten'

Automatische incasso

Boodschappenlijstje

Heeft spaarrekening

Heeft basisverzekeringen

Actief nieuws volgen

Moeite om informatie te vinden

Weet kosten boodschappen

‘Mental budgetting’

Significantieniveau: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

Nagelkerke R
Chi-squared for model
Degrees of freedom
,264
361,306
31

-0,560

Factor 'vooruit plannen'

2

0,393

Factor 'besteden'

***

*

***

**

***

**

0,072

0,102

0,121

0,090

0,125

0,224

0,054

0,053

0,093

0,089

0,090

0,076

0,131

1,047

0,969

1,237

0,992

0,951

0,603

1,030

0,753

1,264

0,988

0,994

0,571

1,481

Analyse A
geen - lichte achterstand
(n=1655)
B
S.E.
Exp(B)
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,484
355,999
31

0,034

0,075

0,508

0,050

-0,567

-0,596

-0,144

-0,506

-0,386

0,311

-0,102

-0,497

-0,208

***

*

***

*

***

**

*

***

0,133

0,172

0,241

0,144

0,149

0,249

0,095

0,078

0,146

0,134

0,139

0,126

0,210

1,034

1,078

1,662

1,051

0,567

0,551

0,866

0,603

0,680

1,365

0,903

0,608

0,812

Analyse B
lichte - ernstige achterstand
(n=916)
B
S.E.
Exp(B)

,716
682,948
31

0,185

0,046

0,861

0,034

-0,571

-1,277

-0,146

-0,854

-0,178

0,223

-0,030

-0,966

0,370

***

**

**

***

***

***

0,169

0,215

0,295

0,184

0,200

0,321

0,114

0,110

0,187

0,173

0,181

0,165

0,269

1,204

1,048

2,365

1,035

0,565

0,279

0,864

0,426

0,837

1,249

0,971

0,381

1,448

Analyse C
geen - ernstige achterstand
(n=1173)
B
S.E.
Exp(B)

De Chi-kwadraattoetsen (analyse A: χ2(31)=361,306, p<0,001; analyse B:
χ2(31)=355,999, p<0,001; analyse C: χ2(31)=682,948, p<0,001) laten zien dat de
modellen significant zijn. Er is dus sprake van een significante samenhang tussen
de afhankelijke en onafhankelijke variabelen. Analyse C (geen achterstand versus
2
zware achterstand) heeft de hoogste Nagelkerke R en past het beste bij de data.
De drie verschillende analyses hebben deels verschillende significante resultaten,
wat lijkt te bevestigen dat er daadwerkelijk sprake is van verschillende groepen en
andere gedragingen bij personen met lichte en met zware achterstanden. Ik
bespreek eerst de achtergrondkenmerken en daarna de financiële gedragingen
afzonderlijk voor de verschillende groepen in paragraaf 6.6.1. In paragraaf 6.6.2
worden de verschillen tussen de groepen besproken.
6.6.1

Logistische regressie-analyse: verschil in schuldsituatie

Controlevariabelen
Bij analyse A (geen achterstand / lichte achterstand) is een significant verband
gevonden met de volgende controlevariabelen: hebben van kinderen, leeftijd,
woonsituatie en inkomensterugval. Als er kinderen zijn, dan is de kans groter dat het
huishouden financiële achterstanden heeft. Ook als de respondent in een
huurwoning woont, dan is de kans op financiële achterstanden groter. Bij de leeftijd
is sprake van een parabolisch effect, de kans op achterstanden neemt toe tot een
leeftijd van 48 jaar en neemt vervolgens weer af. Wanneer de respondent een
inkomensterugval heeft meegemaakt, neemt de kans toe dat het huishouden een
financiële achterstand heeft.
Bij analyse B (lichte achterstand / ernstige achterstand) is een significant verband
gevonden met de volgende controlevariabelen: geslacht, het hebben van kinderen
en inkomen. Mannelijke respondenten hebben een grotere kans op ernstige
financiële achterstanden. Respondenten met kinderen hebben ook een grotere kans
dat zij een ernstige schuldsituatie hebben. Ook respondenten met een lager
inkomen hebben een grotere kans op een ernstige achterstand. Bij daling van het
inkomen neemt de kans dat er sprake is van een ernstige schuldsituatie , toe.
Bij analyse C (geen achterstand / ernstige achterstand) is een significant verband
gevonden met de volgende variabelen: geslacht, hebben van kinderen, leeftijd en
inkomen. Mannelijke respondenten hebben een grotere kans op ernstige financiële
achterstanden ten opzichte van vrouwelijke respondenten. Respondenten met
kinderen hebben ook een grotere kans dat zij een ernstige schuldsituatie hebben. Bij
de leeftijd is er sprake van een parabolisch effect, waarbij de kans op een ernstige
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achterstand toeneemt tot een leeftijd van 41 jaar om daarna weer af te nemen. Ook
respondenten met een laag inkomen hebben een grotere kans op een ernstige
achterstand. Bij daling van het inkomen neemt de kans toe dat er sprake is van een
ernstige schuldsituatie.
Financieel gedrag; de factoren
Bij analyse A is een significant verband gevonden met de volgende factoren:
administratie, post, besteden, vooruit plannen en financiële producten. De
verbanden lopen als volgt:


De factor ‘administratie’ geeft een negatief significant verband. De
antwoordschaal is een score van één tot en met vijf, waarbij één gelijk is aan
nooit en vijf aan vaak bijhouden van de administratie. Een negatief
significant verband houdt in dat respondenten die hun administratie minder
vaak bijhouden en controleren, een grotere kans hebben dat zij lichte
achterstanden hebben.



De factor ‘post’ geeft een negatief verband. Ook hier is een score mogelijk
van één tot en met vijf, waarbij één gelijk is aan slecht en vijf gelijk is aan
goed papieren kunnen terugvinden. Respondenten die het moeilijk vinden
om hun papieren bij elkaar te vinden, hebben een grotere kans dat zij een
lichte achterstand hebben.



De factor ‘besteden’ geeft een positief significant verband. De factor
‘besteden’ loopt van één tot en met vijf, waarbij een score één aangeeft dat
de respondent slecht op zijn uitgaven let en weinig gebruik maakt van
aanbiedingen en een score vijf dat de respondent erg goed oplet bij zijn
uitgaven en vaak gebruik maakt van aanbiedingen. Respondenten die op de
prijzen letten en deze vergelijken voor ze een aankoop doen, hebben ee n
grotere kans dat er sprake is van een lichte financiële schuldsituatie .



De factor ‘vooruit plannen’ heeft een negatief significant verband. De factor
‘vooruit plannen’ loopt van één tot en met vijf, waarbij een score één
aangeeft dat de respondent zijn geld direct uitgeeft en een score vijf
aangeeft dat de persoon vaker geld opzij legt voor later. Respondenten die
minder vooruit plannen, hebben een grotere kans dat zij in een lichte
schuldsituatie zitten.



De factor ‘financiële producten’ geeft een positief verband. De factor
‘financiële producten’ loopt van één tot en met vijf, die loopt van één nooit
weten wat de voorwaarden en de kosten zijn tot een score vijf altijd weten en
controleren. Respondenten die vaker hun financiële producten controleren
en producten vergelijken, hebben een grotere kans dat zij een lichte
achterstand hebben.
Nogmaals moet hier worden benadrukt dat in de opsomming geen causale
verbanden worden benoemd.
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Bij analyse B is een significant verband gevonden met de volgende factoren:
‘binding’, ‘administratie’, ‘vooruit plannen’, ‘voorwaarden checken’ en ‘financiële
producten’. De verbanden bij administratie en vooruit plannen zijn evenals bij
analyse A negatief. Respondenten die hun administratie minder vaak bijhouden en
controleren en respondenten die minder vooruit plannen, hebben een grotere kans
op zware achterstanden ten opzichte van lichte achterstanden.
De andere verbanden zijn als volgt:


De factor ‘binding’, een negatief verband. Ook bij deze factor kunnen de
respondenten minimaal één en maximaal vijf scoren. Een score van één
35
staat voor geen gebruik maken van bindingstechnieken en een score van
vijf voor veelvuldig gebruik van bindingstechnieken. Respondenten met een
zware achterstand gebruiken minder vaak een bindingstechniek , zoals het
pinnen van een vast bedrag per week, ten opzichte van respondenten met
lichte achterstanden.



De factor ‘voorwaarden checken’ heeft een positief verband . Ook bij deze
factor kunnen de respondenten minimaal één en maximaal vijf scoren. Een
score van één staat voor nooit controleren of de afgesloten producten nog
voldoen aan de persoonlijke voorwaarden van de consument en een score
van vijf maandelijks controleren. Respondenten met een ernstige
achterstand, controleren vaker de voorwaarden van hun afgesloten
producten dan respondenten met een lichte achterstandsituatie.



De factor ‘financiële producten’ betreft een negatief verband. Respondenten
die een ernstige achterstand hebben, zijn slechter op de hoogte en
vergelijken minder vaak de voorwaarden van financiële producten dan de
respondenten met een lichte schuldsituatie.

Bij analyse C is een significant verband gevonden met de factor ‘binding’,
‘administratie’, ‘post’, ‘weet vaste lasten’ en ‘vooruit plannen’. De factor ‘binding’ is
negatief; respondenten met een zware achterstand gebruiken minder vaak een
bindingstechniek zoals het pinnen van een vast bedrag per week ten opzichte van
respondenten zonder achterstanden. De factor ‘administratie’ geeft een negatief
significant verband; respondenten die hun administratie minder vaak bijhouden en
controleren hebben een grotere kans op ernstige achterstanden. Hetzelfde geldt
voor de factor ‘post’ ook dit is een negatief verband; respondenten die het moeilijk
vinden om hun papieren bij elkaar te vinden, hebben een grotere kans dat zij
ernstige achterstanden hebben. De factor ‘weet vaste lasten’ geeft een positief
significant verband. Hier is een score mogelijk van één tot en met vijf, waarbij één
gelijk is aan niet weten van de vaste lasten en vijf precies weten van de vaste
35

Onder bindingstechnieken wordt verstaan methoden die personen in het dagelijks leven
toepassen om verleidingen op de korte termijn te kunnen weerstaan.
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lasten. Respondenten die beter weten wat hun vaste lasten zijn, hebben een grotere
kans dat zij ernstige financiële achterstanden hebben. De factor ‘vooruit plannen’ is
negatief significant. Dit houdt in dat respondenten die minder vooruit plannen , een
grotere kans hebben op een ernstige schuldsituatie.
Financieel gedrag; losse vragen
Naast deze factoren is ook een aantal losse vragen meegenomen in de regressie.
De volgende twee items zijn significant bij analyse A (geen/lichte schuldsituatie):
‘automatische incasso’ en ‘heeft spaarrekening’. Respondenten die geen
automatische incasso hebben, hebben een grotere kans dat zij lichte financiële
achterstanden hebben, ditzelfde geldt voor respondenten die geen spaarrekening
hebben.
De volgende items zijn significant bij analyse B (lichte/ernstige schuldsituatie):
‘automatische incasso’, ‘heeft spaarrekening’, ‘heeft basisverzekeringen’ en ‘moeite
om informatie te vinden’. De verbanden lopen als volgt:


Bij respondenten die geen automatische incasso hebben, is er een grotere
kans dat zij ernstige financiële achterstanden hebben.



Respondenten die geen spaarrekening hebben, hebben ook een grotere
kans dat zij ernstige financiële achterstanden hebben.



Moeite hebben bij het vinden van informatie is positief significant .
Respondenten die moeite hebben om de juiste informatie te vinden, hebben
een grotere kans dat zij ernstige financiële achterstanden hebben.



Respondenten in een ernstige schuldsituatie hebben een grotere kans dat zij
niet alle drie de basisverzekeringen hebben afgesloten ten opzichte van de
respondenten in een lichte schuldsituatie. De basisverzekeringen zijn de
zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en de inboedelverzekering.

Bij analyse C (geen/ernstige schuldsituatie) zijn dezelfde significante verbanden
gevonden als bij analyse B. Ook hier geldt dat respondenten zonder automatische
incasso, zonder spaarrekening, die onderverzekerd zijn en tot slot moeite hebben
om informatie te vinden, een grotere kans hebben op ernstige financiële
achterstanden.
6.6.2

Verschillen tussen de groepen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen per groep
variabelen tussen de verschillende schuldsituaties. Het betreft dus een nadere
bespreking van tabel 6.6.
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Controlevariabelen
Het hebben van kinderen is in alle drie de analyses significant. Als in een
huishouden kinderen zijn, neemt niet alleen de kans op problemen toe, maar ook de
kans op ernstigere problemen. Inkomen is alleen onderscheidend bij de
respondenten met ernstige financiële achterstanden. Mannen hebben niet meer
risico op lichte achterstanden dan vrouwen, maar wel een groter risico op ernstige
achterstanden. Leeftijd daarentegen is niet significant bij analyse B; het verklaart
geen verschil tussen de groep met lichte en ernstige achterstanden. Leeftijd geeft
dus alleen iets weer over de kans op financiële problemen, maar niet op de mate
daarvan. Woningtype en inkomensterugval zijn alleen significant in analyse A ; ze
onderscheiden alleen tussen respondenten zonder en met lichte financiële
achterstanden.
Financieel gedrag; de factoren
De factor ‘administratie’ en de factor ‘vooruit plannen’ zijn in alle drie de analyses
significant. Respondenten die hun administratie minder vaak bijhouden en
controleren, hebben een grotere kans op achterstanden en op ernstige
achterstanden. Alleen respondenten met lichte achterstanden gaan hun bestedingen
beter in de gaten houden ten opzichte van respondenten zonder achterstanden
(factor ‘besteden’). Er is geen significant verschil tussen lichte en ernstige
schuldenaren op deze gedraging en ook niet tussen respondenten zonder en met
ernstige schuldsituaties. Ook respondenten die het moeilijk vinden om hun papieren
bij elkaar te vinden, hebben een grotere kans dat zij een lichte achterstand hebben .
Ook deze relatie is niet significant bij de analyse tussen ernstige en lichte
achterstanden (factor ‘post’). De factor is wel onderscheidend bij geen en ernstige
achterstanden, ook hier geldt dat respondenten die ernstige achterstanden hebben
het moeilijk vinden om hun papieren bij elkaar te vinden.
De factor ‘binding’ is significant bij analyses B en C, de analyse tussen
respondenten met lichte en ernstige achterstanden en geen en ernstige
achterstanden. De factor ‘weet vaste lasten’ is alleen significant bij analyse C.
Respondenten met ernstige achterstanden zijn beter op de hoogte van hun vaste
lasten dan respondenten zonder financiële achterstanden. De factor ‘voorwaarden
checken’ is significant bij analyse B, de analyse tussen respondenten met lichte en
ernstige achterstanden; de gedraging uit deze factor wordt vaker gedaan door de
respondenten met ernstige achterstanden. De factor ‘financiële producten’ verklaart
een deel van de variantie tussen respondenten zonder en met lichte achterstanden
en tussen de respondenten met lichte en ernstige achterstanden, maar niet tussen
ernstige achterstanden en respondenten zonder achterstanden. Bij analyse A is het
verband wel tegenovergesteld aan het verband in analyse B. Bij beide analyse
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controleren de respondenten met lichte achterstanden de voorwaard en van hun
financiële producten vaker en zij vergelijken hun producten voor de aanschaf beter,
dan respondenten zonder achterstanden of met ernstige achterstanden.
Financieel gedrag; losse vragen
Respondenten die geen automatische incasso en/of geen spaarrekening hebben,
hebben een groter risico dat zij financiële achterstanden hebben en bovendien dat
de financiële achterstanden ernstigere achterstanden zijn. In alle drie de analyses is
deze vraag significant. Uit analyse B en C blijkt dat respondenten met een ernstige
schuldsituatie vaker onderverzekerd zijn en moeite hebben om relevante informatie
te vinden ten opzichte van respondenten zonder achterstanden of met een lichte
schuldsituatie.

6.7 Kwalitatieve data
In deze paragraaf worden de bevindingen uit de analyse van de steekproef verdiept
met de uitkomsten van de interviews en de gesprekken met de professionals. Bij de
analyse is met name getracht onderzoeksvraag 4 deelvraag a, te beantwoorden.
Onderzoeksvraag 4a luidt: Verschilt het financiële gedrag van personen met een
schuldsituatie ten opzichte van personen zonder schuldsituatie ?
Door de interviews (n=63) wordt meer zicht verkregen op het verband tussen het
financiële gedrag en de schuldsituatie: is het financiële gedrag dat is gevonden in de
analyses een gevolg of een oorzaak van de financiële problemen?
Competentiegebied ‘in kaart brengen’
Uit de analyses komt een negatief significant verband met de factor ‘administratie’.
Dit houdt in dat respondenten die hun administratie minder vaak bijhouden en
controleren, een grotere kans hebben dat zij in een schuldsituatie zitten.
Uit de interviews blijkt dat bijna iedereen zegt zijn administratie op enige manier bij
te houden. Slechts een enkeling geeft aan geen administratiesysteem te hebben en
bijna iedereen opent de post meteen. De geïnterviewden met problematische
schulden zijn daarop een uitzondering. Vaak houden ze het nu wel redelijk bij, maar
ze geven aan dat ze het overzicht kwijt waren op het moment dat zij bij de
schuldhulpverlening kwamen. Zij geven aan dat de administratie niet hun prioriteit
had. Eigenlijk iedereen geeft aan, dat zij hun administratie en post pas beter zijn
gaan bijhouden toen ze werden geconfronteerd met een teruggang in inkomen. Op
dat moment gaan ze proberen meer overzicht te krijgen. Dit kan verklaren waarom in
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eerdere onderzoeken werd gevonden dat respondenten met lichte achterstanden
hun administratie beter bijhouden. De meeste respondenten geven in de interviews
echter aan dat ze het lastig en te zwaar vinden en dat ze op een gegeven moment
ophouden om echt orde in de administratie te krijgen; ze concentreren zich op de
volgende rekening en niet op het totaaloverzicht. Ook blijkt uit de interviews dat van
een gestructureerde aanpak eigenlijk geen sprake is. De geïntervie wden zoeken
snelle oplossingen, zoals meer op aanbiedingen letten, dan de complete
administratie onder handen te nemen. Zo heeft op één respondent na, niemand een
begroting gemaakt en op die manier gekeken wat er nodig is. Wel worden
regelmatig de vaste lasten nagelopen en in kaart gebracht; dat kan verklaren
waarom er een positief verband is tussen het weten van je vaste lasten en in een
schuldsituatie zitten. Uit de interviews komt zonder uitzondering naar voren, dat als
huishoudens zicht hebben op hun vaste lasten, ze dat pas hebben gekregen, nadat
ze financiële achterstanden hadden opgelopen of een inkomensterugval hadden
meegemaakt. Daarvóór hadden ze geen zicht op de vaste lasten.
De problematische schuldenaren vormen een uitzondering. Er zijn slechts vijftien
respondenten met problematische schulden geïnterviewd, maar deze bleken alle n
geen tot nauwelijks overzicht te hebben of hun post bij te houden. In de weken voor
de aanmelding bij schuldhulpverlening hebben ze vaak hulp gehad, bijvoorbeel d van
maatschappelijk werk, waardoor ze nu een redelijk opgeruimde administratie
hebben. Dat gaat meestal echter over post van de afgelopen paar weken.
De professionals die ik heb gesproken zijn voornamelijk professionals die werken
met personen met problematische schulden. Ook zij geven aan dat er geen tot
nauwelijks overzicht is bij deze groepen. Zij geven aan dat er nog steeds veel
personen naar de aanmelding voor schuldhulpverlening komen met een plastic tas
met ongeopende post. Bij de vijf aanmeldgroepen waar ik zelf heb geobserveerd,
was dat ook het geval. Hoewel daar ook veel personen waren die wel de post
geopend hadden, bleek al snel dat zij geen overzicht hadden en dat de post niet op
een systematische manier was geordend. Ze hadden moeite om de j uiste papieren
bij elkaar te vinden. In totaal heb ik ongeveer veertig personen geobserveerd;
daarvan waren er vijf die redelijk overzicht hadden. In één geval was er sprake van
een gestructureerde administratie, maar kon de persoon er zelf niets in vinden ,
omdat iemand anders het had gedaan.
Competentiegebied ‘verantwoord besteden’
Uit de analyses blijkt dat respondenten met een zware achterstand minder vaak een
bindingstechniek gebruiken, zoals het pinnen van een vast bedrag per week ten
opzichte van respondenten met lichte achterstanden. Uit de interviews komt dit ook
naar voren. Geïnterviewden met lichte achterstanden geven aan dat zij meer letten
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op hun uitgaven en met name vaak gebruik maken van een boodschappenlijstje. Zij
letten ook meer op de aanbiedingen. Dat komt overeen met de analyses, waaruit
blijkt dat respondenten met een lichte achterstand beter op hun uitgaven gaan
letten. De geïnterviewden geven aan dat zij beter letten op de prijs in de supermarkt
en meer op reclames. Dit zijn ze pas gaan doen, nadat ze te maken kregen met een
inkomensterugval. Zij geven dan ook aan dat de inkomensterugval de oorzaak is van
de schuldsituatie; het meer letten op de bestedingen is een gevolg van weinig geld.
Niet alleen zijn ze gaan kijken of ze kunnen besparen in de supermarkt, vaak is er
ook gekeken of er abonnementen waren die konden worden opgezegd en soms is
gekeken naar goedkopere alternatieven. Dat kan gaan om de krant, maar
bijvoorbeeld ook (zorg)verzekeringen. Wederom is dit met name het geval bij de
groep geïnterviewden met niet-problematische schulden.
Competentiegebied ‘vooruit kijken’
Aan de geïnterviewden is onder andere gevraagd of zij , voordat zij financiële
achterstanden hadden, meer dan drie keer hun maandinkomen aan spaargeld
hadden. Voor ruim de helft van de geïnterviewden met een schuldsituatie was dit
niet het geval; zij hadden eigenlijk nooit spaargeld gehad. Ook niet toen zij wel een
goed inkomen hadden.

6.8 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk staan de resultaten op de onderzoeksvraa g 4 centraal. Deze luidt
als volgt: Welk financieel gedrag hangt samen met de schuldsituatie?
Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen is een online enquête uitgevoerd
en zijn consumenten geïnterviewd en geobserveerd. Daarnaast is met professionals
een gesprek gevoerd over het gedrag van huishoudens met schuldenproblematiek.
Door middel van een PCA is vastgesteld welke factoren financieel gedrag binnen de
verschillende competentiegebieden zijn te onderscheiden. Dit zijn de volgende
factoren:
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binnen het competentiegebied ‘in kaart brengen’:
• factor ‘administratie’;
•
•

factor ‘post’;
factor ‘weet vaste lasten’;

•
•

factor ‘overzicht’;
factor ‘binding’.



binnen het competentiegebied ‘verantwoord besteden’ :
• factor ‘besteden’.



binnen het competentiegebied ‘vooruit kijken’:
• factor ‘vooruit plannen.



binnen het competentiegebied ‘bewust financiële producten kiezen’:
• factor ‘aanschaffen financieel product’;
• factor ‘voorwaarden checken’ en;

• factor ‘financiële producten’.
Er is geen factor (een groep samenhangende items) gevonden binnen het
competentiegebied ‘over voldoende kennis beschikken’.
Zoals eerder aangegeven, is mijn hypothese dat personen door verschillende
gedragingen in de financiële problemen komen. Het gedrag is niet alleen het niet
betalen van rekeningen. Door te analyseren welk gedrag financieel gezonde
personen vertonen in vergelijking met personen in een schuldsituatie , ontstaat een
beter beeld van het gedrag dat bijdraagt aan de financiële gezondheid. Met behulp
van een logistische regressie-analyse is onderzocht welke factoren van financieel
gedrag een correlatie hebben met de schuldsituatie. In tabel 6.7 zijn alle factoren
financieel gedrag benoemd en of deze samenhangen met de schuldsituatie.
Tabel 6.7: Factoren financieel gedrag en verband met de schuldsituatie

Factor 'binding'
Factor 'administratie'
Factor 'post'
Factor 'overzicht'
Factor 'weet vaste
lasten'
Factor 'besteden'
Factor 'vooruit plannen'
Factor 'aanschaffen
financieel product'
Factor 'voorwaarden
checken'
Factor 'financiële
producten'

Geen - wel
achterstand
(n=1872)

Geen - lichte
achterstand
(n=1655)

-

-

Lichte ernstige
achterstand
(n=916)

Geen ernstige
achterstand
(n=1173)

-

+

+
-

+
-

-

-

+
+

+

-

+ is grotere kans op (ernstigere) achterstanden, - minder kans op (ernstigere) achterstanden.
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De volgende factoren verschillen tussen respondenten met en zonder een
schuldsituatie:


administratie: respondenten die hun administratie minder vaak bijhouden en
controleren, hebben een grotere kans dat zij financiële achterstanden
hebben;



post: respondenten die het moeilijk vinden om hun papieren bij elkaar te
vinden, hebben een grotere kans dat zij een achterstand hebben;



besteden: respondenten die op de prijzen letten en deze vergelijken voor ze
een aankoop doen, hebben een grotere kans dat zij financiële achterstanden
hebben;



vooruit plannen: respondenten die minder vooruit plannen, hebben een
grotere kans op een financiële achterstand;



financiële producten: respondenten die vaker de voorwaarden van hun
financiële producten controleren en producten vergelijken , hebben een
grotere kans dat zij een achterstand hebben.

Naast een vergelijking tussen geen financiële problemen en wel problemen is ook
geanalyseerd wat de verschillen tussen de verschillende gradaties zijn:


geen schuldsituatie versus lichte schuldsituatie;



geen schuldsituatie versus ernstige schuldsituatie;



lichte schuldsituatie versus ernstige schuldsituatie;

Respondenten die hun administratie minder vaak bijhouden en controleren, hebben
een grotere kans op financiële achterstanden en op ernstige financiële
achterstanden. Alleen respondenten met lichte financiële achterstanden gaan hun
bestedingen beter in de gaten houden ten opzichte van respondenten zonder
financiële achterstanden. Ook respondenten die het moeilijk vinden hun papieren bij
elkaar te vinden, hebben een grotere kans dat zij een lichte achterstand hebben; zij
hebben ook een verhoogde kans op ernstige financiële achterstanden ten opzichte
van geen achterstanden.
Respondenten met lichte financiële achterstanden maken vaker gebruik van
bindingstechnieken dan respondenten zonder of met ernstige financiële
achterstanden. Dit geldt ook voor de factor ‘financiële producten’. Respondenten
met lichte financiële achterstanden controleren de voorwaarden van hun financiële
producten vaker en zij vergelijken hun producten voor de aanschaf beter, dan
respondenten zonder financiële achterstanden of met ernstige financiële
achterstanden. Opvallend is dat de respondenten met ernstige financiële
achterstanden, vaker dan respondenten met lichte achterstanden, aangeven hun
financiële producten te bekijken en te controleren of deze overeen komen met hun
persoonlijke voorwaarden. Respondenten met ernstige financiële achterstanden zijn
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beter op de hoogte van hun vaste lasten in vergelijking met de groep zonder
financiële achterstanden.
Naast de gevonden factoren zijn ook enkele losse variabelen meegenomen in de
analyses die samenhangen met financieel gedrag. Zo vormden de vragen rondom
competentiegebied 5 geen factor, maar zijn hierover in de analyse wel losse vragen
opgenomen, namelijk of de respondent actief het nieuws over de bezuinigingen volgt
en of hij moeite heeft om informatie te vinden. Deze staan in tabel 6.8 .
Tabel 6.8: Losse variabele gedrag en verband met schuldsituatie
Geen – wel
achterstand
Automatische incasso
Boodschappenlijstje
Heeft spaarrekening
Heeft
basisverzekeringen
Actief nieuws volgen
Moeite om informatie te
vinden
Weet kosten
boodschappen
‘Mental budgetting’

Geen- lichte
achterstand

Lichteernstige
achterstand

Geenernstige
achterstand

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+ is grotere kans op (ernstigere) achterstanden, - minder kans op (ernstigere) achterstanden.

Zoals uit de tabel is af te lezen verklaren de volgende items ook een deel van de
variantie tussen respondenten in een schuldsituatie en zonder schuldsituatie:


automatische incasso: respondenten die geen automatische incasso hebben,
hebben een grotere kans dat zij financiële achterstanden hebben;



hebben van een spaarrekening: respondenten die geen spaarrekening
hebben, hebben een grotere kans dat zij financiële achterstanden hebben;



moeite hebben bij het vinden van informatie: respondenten met financiële
achterstanden geven vaker aan dat zij moeite hebben om de juiste
informatie te vinden.

Respondenten die geen automatische incasso hebben en/of geen spaarrekening
bezitten, hebben een grotere kans op financiële achterstanden. Bovendien is bij hen
de kans groter dat het dan om ernstige achterstanden gaat. Respondenten met een
ernstige schuldsituatie zijn vaker onderverzekerd en hebben moeite om relevante
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informatie te vinden ten opzichte van respondenten zonder achterstanden of met
een lichte schuldsituatie.
Uit de analyses blijkt dus dat het financiële gedrag op sommige punten significant
als de schuldgradatie als uitgangspunt wordt genomen in de analyse. Er kan niet
worden gesproken van een oorzakelijk verband. De schuldsituatie kan ook een deel
van het gedrag veroorzaken. De factor ‘besteden’ is bijvoorbeeld positief significant,
wat inhoudt dat personen beter op hun bestedingen letten als ze financiële
problemen hebben. Dat kan een oorzaak zijn, maar waarschijnlijker op basis van de
theorie is dit een gevolg van de problemen. De interviews bevestigen dit:
geïnterviewden geven aan dat zij meer op hun uitgaven zijn gaan letten als gevolg
van een inkomensdaling en moeilijker rond kunnen komen. Uit de interviews komen
de volgende verbanden naar voren:


Post en administratie worden iets beter bijgehouden als er achterstanden
zijn. Oorzaak van beter gaan bijhouden is meestal een inkomensterugval en
niet een eerste achterstand. De meeste respondenten geven aan voorheen
helemaal geen prioriteit te geven aan de administratie en de post.



Meer letten op bestedingen is een gevolg van moeilijk kunnen rondkomen en
lijkt geen oorzaak van de problemen te zijn.



Geïnterviewden geven aan dat zij naar hun abonnementen zijn gaan kijken
om te zien of ze daarop kunnen besparen. In de interviews is niet
doorgevraagd naar verschillende financiële producten, maar dit zou kunnen
verklaren dat in elk geval bij lichte achterstanden respondenten beter op de
hoogte zijn van hun financiële producten. In die factor zitt en naast stellingen
over weten hoe je verzekerd bent, ook stellingen die ingaan op het afsluiten
van een financieel product. Deze groep zou wellicht nu beter opletten bij het
afsluiten, omdat ze moeilijk rondkomen; dit betekent niet dat ze in het
verleden ook beter hebben opgelet.



Niet vooruit plannen, lijkt wel een oorzaak van de schuldsituatie te zijn. Ook
voorheen was er in de helft van de gevallen geen spaargeld om problemen
op te vangen.

Zoals te zien is in de tabellen, maar ook blijk ens de interviews is er een verschil in
gedrag bij lichte en bij ernstige achterstanden. Opvallend in de interviews is dat de
problematische schuldenaren vaak aangeven nooit overzicht te hebben gehad,
terwijl de groep met lichte financiële achterstanden nu wel het gevoel heeft dat ze
grip hebben. Het verschil in financieel gedrag lijkt dus niet alleen te worden
verklaard door de situatie waar de respondent in zit. De interviews geven reden om
te veronderstellen dat in elk geval een deel van de problematische schuldenaren, nu
en in het verleden, ander gedrag vertoonde dan de financieel gezonde personen en
de personen met lichte achterstanden. De vraag is dan ook of het grootste deel van
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de groep personen met lichte achterstanden een gevaar loopt op ernstige
achterstanden. Hun gedrag verschilt significant van de groep met ernstige financiële
achterstanden en daarmee zouden zij zich deels kunnen wapenen tegen ernstigere
schulden. Uiteraard hangt het ook voor een groot deel van de omstandigheden af en
zijn er andere factoren en variabelen die een rol spelen (zie hoofdstuk 3).
In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht welke variabelen het financiële gedrag
beïnvloeden. Daarbij wordt in de analyse ook meegenomen of er andere
psychologische variabelen een rol spelen bij lichte en bij ernstige schuldsituaties. Op
deze manier wordt een eventueel onderscheid tussen personen met lichte en met
ernstige achterstanden beter in kaart gebracht.
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7 Invloed persoonskenmerken op financieel gedrag
7.1 Inleiding
In hoofdstuk 6 zijn de resultaten op onderzoeksvraag 4 besproken. In het
onderhavige hoofdstuk staan de resultaten op de onderzoeksvragen 5 en 6 centraal:
Onderzoeksvraag 5: Welke variabelen hangen samen met het financiële gedrag dat
personen met een schuldsituatie vertonen?
a. Is er een verband tussen de sociale steun en het financiële gedrag dat
samenhangt met de schuldsituatie?
b. Is er een verband tussen de normen en waarden en het financiële gedrag
dat samenhangt met de schuldsituatie?
c. Welke persoonskenmerken hangen samen met het financiële gedrag dat
samenhangt met de schuldsituatie?
Onderzoeksvraag 6: Welke variabelen hangen direct samen met de schuldsituatie
van personen?
a. Welke variabelen verschillen bij personen met en zonder een schuldsituatie?
i. Is er verschil in sociale steun die personen met of zonder schuldsituatie
ontvangen?
ii. Is er verschil in persoonskenmerken bij personen die financiële
achterstanden hebben t.o.v. personen zonder financiële achterstanden?
b. Is er verschil tussen de variabelen die sam enhangen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
i. Is er verschil in sociale steun die personen ontvangen bij verschillende
gradaties van de schuldsituatie?
ii. Is er verschil in persoonskenmerken bij verschillende gradaties van de
schuldsituatie?
Voor onderzoeksvraag 5 zijn vier verschillende onderzoeken uitgevoerd, te weten:


2a financieel gedrag: in kaart brengen;



2b financieel gedrag: verantwoord besteden;



2c financieel gedrag: vooruit kijken;



2d financieel gedrag: bewust financiële producten kiezen.

Deze zijn geconstrueerd naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeksvraag 4,
waaruit bleek dat op deze vier competentiegebieden significant e verschillen in de
schuldsituatie zijn (zie paragraaf 6.8). Er is gekozen om alleen de factoren nader te
onderzoeken die significant waren bij de vergelijking tussen respondenten zonder
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financiële achterstanden en die met financiële achterstanden. Omdat er geen factor
was die het competentiegebied ‘over voldoende kennis beschikken’ meet, is dit niet
als los deelonderzoek meegenomen. Bovendien blijkt uit divers onderzoek dat
kennis ondersteunend is aan het gedrag (zie ook paragraaf 4.4.2.6).
Onderzoeksvragen 5 en 6 worden beantwoord aan de hand van kwantitatieve
analyses, ondersteund met kwalitatieve onderzoeksmethoden. In hoofdstuk 5 staat
de onderzoeksmethode verder toegelicht (paragraaf 5.3.3). In het onderhavige
hoofdstuk begin ik met de beschrijving van de steekproef van de online enquête deel
2, namelijk in paragraaf 7.2. In paragraaf 7.3 wordt de betrou wbaarheidstest van de
verschillende concepten besproken. Paragraaf 7.4 beschrijft de afhankelijke
variabele in dit onderzoek. Paragraaf 7.5 geeft de resultaten weer op
onderzoeksvraagvraag 5 en paragraaf 7.6 de resultaten op onderzoeksvraag 6.
Paragraaf 7.7 beschrijft de verschillende schuldsituaties en de invloed van de
psychologische concepten. De algemene bevindingen uit de interviews worden
toegelicht in paragraaf 7.8. In paragraaf 7.9 volgen de samenvatting van dit
hoofdstuk, alsmede de conclusies.

7.2 Beschrijvende statistieken online enquête 2
In deze paragraaf wordt de steekproef van de tweede online enquête besproken. De
beschrijving van de steekproef van de interviews staat in paragraaf 6.2. Voor het
kwantitatieve deel is een tweede online enquête uit gevoerd; deze bestaat uit
meerdere steekproeven (voor de onderzoeksopzet zie paragraaf 5.3.3.1). De
vragenlijst bestaat uit zes delen; twee delen kreeg iedereen, maar de andere vier
delen zijn niet door iedereen ingevuld. Vanwege de lengte van de vragenlijst heeft
iedere respondent maar één onderdeel, dat één competentiegebied
vertegenwoordigt, gehad. De respondenten zijn at random verdeeld over deze
delen. Er zijn dus vijf steekproeven: één steekproef bestaande uit iedereen die de
twee onderdelen heeft ingevuld en één steekproef per competentiegebied. Met deze
kleinere steekproeven zijn de onderzoeken 2a t/m 2d uitgevoerd. De totale dataset
36

bestaat uit 2003 respondenten. In tabel 7.1 staan de beschrijvende
karakteristieken van deze respondenten in de tweede kolom aangeduid met totale
dataset 2f; in de daarop volgende kolommen staan de karakteristieken van de
deelonderzoeken behorende bij onderzoeksvraag 5, te weten onderzoek 2a, 2b, 2c,
en 2d. Onderzoek 2e is vervallen, omdat dit gebied niet differentieert tussen
personen met en zonder financiële achterstanden.
Voor een toelichting op de gebruikte indeling zie paragraaf 6.2.1.
36

Voor de analyses in dit proefschrift is het van belang dat er een spreiding in
achtergrondkenmerken is. De data zijn niet representatief voor Nederland.
248

Tabel 7.1: Beschrijvende variabelen online enquête 2 (in procenten)
Totale dataset
2f (n=2003)
Geslacht
Man
Vrouw
Leeftijd
Gemiddelde
Mediaan
Modus
Opleidingsniveau
Laag
Midden
Hoog
Koop-/Huurwoning
Huiseigenaren
Huurders
Huishoudsamenstelling
Alleenstaand
Alleenstaande ouder
Samenwonend
Samenwonend met
kinderen
Anders
Huishoudinkomen
Onder modaal
Modaal
Boven modaal tot 2x
modaal
2x modaal
Meer dan 2x modaal
Werksituatie
Loondienst/zzp
Geen betaald werk
Inkomensterugval
Ja
Nee
Geloof
Geen
Christendom
Islam
Boeddhisme
Hindoeïsme
Anders

2a
(n=517)

2b
(n=504)

2c
(n=510)

2d
(n=472)

28,7
71,3

29,6
70,4

34,7
65,3

25,9
74,1

24,2
75,8

47,1
48
52

46,7
47
50

46,9
47
46

46,9
48
52

47,9
49
52

22,4
37,3
40,3

23,0
37,9
39,1

21,0
35,9
43,1

23,9
37,3
38,8

21,4
38,3
40,3

59,6
40,4

60,2
39,8

57,5
42,5

59,6
40,4

61,0
39,0

28,0
11,2
28,3
31,0

27,9
10,8
29,6
30,0

28,6
10,9
30,2
29,4

27,6
11,6
28,2
30,2

27,8
11,7
24,8
34,5

1,5

1,8

1,0

2,4

1,2

36,5
7,6
25,1

36,4
6,4
26,9

36,9
9,3
22,8

36,9
6,3
27,3

35,8
8,7
23,1

10,6
20,2

10,6
19,7

12,1
18,8

10
19,6

9,7
22,7

77,7
22,3

76,6
23,4

79,4
20,6

77,5
22,5

77,3
22,7

34,8
65,2

35,6
64,4

37,3
62,7

33,7
66,3

32,6
67,4

56,7
39,1
1,3
0,7
0,3
1,8

59,6
37,3
1,0
0,2
0,4
1,6

52,2
44,6
1,6
1,0
0,0
0,6

58,0
35,9
1,0
0,6
0,6
3,9

56,8
38,6
1,9
1,1
0,2
1,5

* Door afrondingsverschillen tellen niet alle gebeurtenissen op tot precies 100 procent .
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7.3 Betrouwbaarheidstest
Voor onderzoeksvraag 4 was het noodzakelijk om factoren samen te stellen , omdat
deze nog niet bestonden (zie paragraaf 6.3). Voor de onderzoeksvragen 5 en 6, die
in dit hoofdstuk worden behandeld, is gebruik gemaakt van bestaande schalen en de
factoren die zijn vastgesteld in het vorige hoofdstuk. Daarom is ervoor gekozen om
alleen de interne consistentie van de items (betrouwbaarheidstest) te toetsen doo r
middel van het berekenen van de Cronbach’s alfa (α). De waarde van α is een
indicatie van de mate waarin een aantal items in een test hetzelfde concept meten.
Paragraaf 7.3.1 beschrijft onderzoek 2a, paragraaf 7.3.2 tot en met paragraaf 7.3.5
beschrijven achtereenvolgens onderzoek 2b, 2c, 2d en onderzoek 2f. Onderzoek 2e
is, zoals eerder vermeld, vervallen; omdat geen factor binnen dit competentiegebied
in dit onderzoek is vastgesteld.
7.3.1

Betrouwbaarheidstest 2a

De Cronbach’s α staat beschreven in tabel 7.2, de items - geconstrueerd bij de TPBnormen uit de omgeving - blijken weinig samenhang te hebben (α=0,228), daarom
zijn beide items los meegenomen in de regressie. Ook ‘financial literacy’ (α=0,495)
vormt geen betrouwbare factor volgens deze test; de factor wordt meegenomen als
totaalscore en niet als gemiddelde. Het geeft dus weer wat iemand aan punten
scoort op een range van vragen die allen, in elk geval volgens deze test, iets anders
meten. De schaal geeft echter wel een goed beeld van de ‘financial literacy’ van de
respondent. Van de andere schalen was de Cronbach’s α acceptabel (0,638 
0,956).
Tabel 7.2: Cronbach’s α, onderzoek 2a (n=517)
Cronbach's α

Gemiddelde

Aantal items

Factor ‘post’

0,812

4,061

4

Factor ‘administratie’

0,801

4,333

6

Tijdsoriëntatie

0,677

2,387

8

‘Locus of control’

0,872

2,804

11

‘Self-control’

0,868

2,642

13

Hebzucht

0,850

2,182

3

‘Attitude to debt’

0,797

2,104

17

Sociale steun

0,901

3,397

9

‘Financial literacy’

0,495

0,667

3

TPB-attitude

0,755

3,464

2

TPB-normen

0,228

3,543

2

TPB-PCB

0,638

4,330

2

‘Self-efficacy’

0,956

3,788

10

Factor/schaal
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7.3.2

Betrouwbaarheidstest 2b

Net als bij het vorige deelonderzoek is gestart met het testen van de
betrouwbaarheid van de constructen d.m.v. van de Cronbach’s α. De Cronbach's α
staat beschreven in tabel 7.3. De items geconstrueerd bij de TPB-normen uit de
omgeving blijken wederom weinig samenhang te hebben (α=0,283); daarom zijn
beide items los meegenomen in de regressie. De Cronbach’s α van de TPB
waargenomen gedragscontrole is onder de 0,600; daarom is ook daarvan besloten
deze als twee losse items mee te nemen. Ook ‘financial literacy’ heeft een
Cronbach’s α net onder de 0,600 (α=0,596), maar deze is wel als factor
meegenomen (zie paragraaf 7.3.1). Van de andere schalen was de Cronbach’s α
acceptabel (0,636  0,941).
Tabel 7.3 Cronbach’s α, onderzoek 2b (n=504)
Cronbach's α

Gemiddelde

Aantal items

Factor ‘besteden’

0,636

3,854

8

Tijdsoriëntatie

0,736

2,365

8

‘Locus of control’

0,863

2,755

11

‘Self-control’

0,838

2,601

13

Hebzucht

0,822

2,149

3

‘Attitude to debt’

0,802

2,109

17

Sociale steun

0,896

3,416

9

TPB-attitude

0,639

3,097

2

TPB-normen

0,283

3,532

2

TPB-PCB

0,557

4,173

2

‘Self-efficacy’

0,941

3,476

10

‘Financial literacy’

0,596

0,665

3

Factor/schaal

7.3.3

Betrouwbaarheidstest 2c

Conform de andere deelonderzoeken is gestart met het testen van de
betrouwbaarheid van de constructen d.m.v. van de Cronbach’s α. De Cronbach's α
staat beschreven in tabel 7.4. Hoewel het vermoeden bestond dat geld opzij leggen
voor geplande uitgaven en voor ongeplande uitgaven niet zouden samenhangen,
blijkt dit niet uit de test; er is sprake van een hoge samenhang op de TPB-items.
Alleen ‘financial literacy’ heeft een lage Cronbach’s α (α=0,462), maar deze is wel
als factor meegenomen (zie paragraaf 7.3.1). Van alle andere schalen was de
Cronbach’s α acceptabel (0,698  0,944).
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Tabel 7.4 Cronbach’s α, onderzoek 2c (n=510)
Cronbach's α

Gemiddelde

Aantal items

Factor ‘vooruit plannen’

0,763

3,880

3

Tijdsoriëntatie

0,698

2,395

8

‘Locus of control’

0,869

2,749

11

‘Self-control’

0,839

2,640

13

Hebzucht

0,829

2,141

3

‘Attitude to debt’

0,812

2,099

17

Sociale steun

0,905

3,401

9

TPB-attitude

0,804

3,150

4

TPB-normen

0,724

3,541

4

TPB-PBC

0,826

4,086

4

TPB-intentie

0,902

4,210

2

‘Self-efficacy’

0,944

3,388

10

‘Financial literacy’

0,462

0,652

3

Factor/schaal

7.3.4

Betrouwbaarheidstest 2d

Ook bij dit laatste deelonderzoek is gestart met het testen van de betrouwbaarheid
van de constructen d.m.v. van de Cronbach’s α. De Cronbach's α staat beschreven
in tabel 7.5. ‘Financial literacy’ heeft een Cronbach’s α net onder de 0,600
(α=0,555), maar deze is wel als factor meegenomen (zie paragraaf 7.3.1). Van alle
andere schalen was de Cronbach’s α acceptabel (0,705  0,965).
Tabel 7.5 Cronbach’s α, onderzoek 2d (n=472)
Cronbach's α

Gemiddelde

Aantal items

Factor ‘financiële producten’

0,861

3,411

7

Tijdsoriëntatie

0,705

2,392

8

‘Locus of control’

0,896

2,776

11

‘Self-control’

0,840

2,604

13

Hebzucht

0,861

2,196

3

‘Attitude to debt’

0,810

2,087

17

Sociale steun

0,920

3,507

9

TPB-attitude

0,878

2,958

4

TPB-normen

0,797

3,067

4

TPB-PBC

0,824

3,935

4

TPB-intentie

0,965

3,703

2

Self-efficacy’’

0,826

3,410

10

‘Financial literacy’

0,555

0,672

3

Factor/schaal
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7.3.5

Betrouwbaarheidstest 2f

Bij onderzoek 2f, ter beantwoording van onderzoeksvraag 6, zijn alleen de algemene
concepten meegenomen. Ook hier is eerst de betrouwbaarheid van de constructen
d.m.v. van de Cronbach’s α getest. De Cronbach's α staat beschreven in tabel 7.6.
Wederom heeft ‘financial literacy’ een lage Cronbach’s α (α=0,529), maar deze is
wel als factor meegenomen (zie paragraaf 7.3.1). Van alle andere schalen was de
Cronbach’s α acceptabel (0,705  0,905).
Tabel 7.6 Cronbach’s α, onderzoek 2f (n=2003)
Cronbach's α

Gemiddelde

Aantal items

Tijdsoriëntatie

0,705

2,385

8

‘Locus of control’

0,875

2,771

11

‘Self-control’

0,848

2,622

13

Hebzucht

0,841

2,167

3

´Attitude to debt’

0,805

2,100

17

Sociale steun

0,905

3,429

9

‘Financial literacy’

0,529

0,664

3

Factor/schaal

7.4 Schuldsituatie, de afhankelijke variabele
Om vast te stellen of de respondent financiële problemen heeft en hoe ernstig de
financiële achterstanden zijn, is aan de respondent gevraagd of hij in het afgelopen
jaar een van de gebeurtenissen heeft meegemaakt die staan beschreven in tabel
7.7. De respondent kon antwoorden met ‘een enkele keer’, in de tabel weergegeven
als ‘soms’, of met ‘ja, regelmatig’, in de tabel weergegeven als ‘vaak’ en de laatste
antwoordoptie was ‘nee’.
Vervolgens is met behulp van de gebeurtenissen bepaald in welke categorie een
respondent valt: ‘geen financiële achterstanden’, ‘lichte achterstanden’ of ‘ernstige
achterstanden’. Zie tabel 7.8 voor de schuldsituaties en de verdeling in de
verschillende datasets. Van de respondenten in de totale dataset (waar dus ook de
respondenten van onderzoek 2a t/m 2d inzitten) heeft 54, 6 procent geen enkele van
de gebeurtenissen in de tabel meegemaakt en valt dus in de categorie ‘geen
financiële achterstanden’. 15,2 procent van de respondenten heeft ‘ernstige
financiële achterstanden’. Iemand behoort tot de categorie ‘ernstige schuldsituatie’
als hij regelmatig de huur of hypotheek niet kan betalen, afgesloten is van de
energievoorziening, er loonbeslag op zijn inkomen is gelegd of is aangemeld bij het
ZiN (voormalig CVZ). 30,3 procent van de respondenten had te maken met een
‘lichte schuldsituatie’. Voor een nadere toelichting op het onderscheid in
schuldsituaties, zie paragraaf 5.2.1.
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Tabel 7.8: Schuldsituatie (in procenten)
Totale dataset
2f (n=2003)

2a
(n=517)

54,6
30,3
15,2

55,3
30,4
14,3

Geen schuldsituatie
Lichte schuldsituatie
Ernstige schuldsituatie

2b
(n=504)
52,0
30,2
17,9

2c
(n=510)
58,2
28,2
13,5

2d
(n=472)
52,5
32,4
15,0

7.5 Uitkomsten lineaire regressies onderzoeksvraag 5
Om onderzoeksvraag 5 te kunnen beantwoorden zijn, evenals bij de beantwoording
van onderzoeksvraag 4, multivariate-analyses uitgevoerd. Omdat de factoren
continue variabelen zijn, is voor de analyses gebruik gemaakt van lineaire
regressies. Paragraaf 7.5.1 beschrijft de uitkomsten van deelonderzoek 2a,
paragraaf 7.5.2 beschrijft deelonderzoek 2b en deelonderzoek 2c wordt beschreven
in paragraaf 7.5.3. Tot slot worden in paragraaf 7.5.4 de resultaten van
deelonderzoek 2d beschreven.
7.5.1

Resultaten onderzoek 2a

In deze paragraaf worden de analyse van het deelonderzoek 2a ‘in kaart brengen’
besproken. In dit onderzoek zijn twee factoren meegenomen, namelijk de factor
‘administratie’ en de factor ‘post’. Deze vallen beide onder het competentiegebied ‘in
kaart brengen’ waarbij het verkrijgen van overzicht centraal staat.
Om te weten te komen welke variabelen en factoren ten grondslag liggen aan het al
dan niet uitvoeren van het financiële gedrag gemeten door de factoren
‘administratie’ en ‘post’, zijn lineaire regressies uitgevoerd. Er zijn twee
verschillende analyses uitgevoerd, omdat deze twee factoren binnen het
competentiegebied ‘in kaart brengen’ een relatie met de schuldsituatie hebben.
Analyse 1 (n=517) betreft de factor ‘administratie’, de antwoordschaal is een score
tussen één en vijf, waarbij één gelijk is aan nooit en vijf aan vaak bijhoud en van de
administratie. Analyse 2 (n=517) is de factor ‘post’. Ook hier is een score mogelijk
van één tot en met vijf, waarbij één gelijk is aan slecht en vijf gelijk is aan goed
papieren kunnen terugvinden. De resultaten staan in tabel 7.9. Evenals bij de
analyse in paragraaf 6.5 is eerst een analyse gedaan met alleen de
achtergrondkenmerken en in het tweede model zijn ook de psychologische
variabelen, TPB en sociale steun meegenomen. Er is voor gekozen om hier alleen
model 2 weer te geven. Voor beide analyses geldt dat de verklarende waarden van
het model beter ogen als ook de psychologische variabelen worden meegenomen.
2
2
Bij beide is de R hoger in model 2 (R change= resp. 0,320; 0,305).
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Tabel 7.9: Lineaire regressie-analyse onderzoek 2a (n=517)
Factor ‘administratie’
(analyse 1)
B
S.E.
Constante
Man (ref=vrouw)
Partner (ref=geen)
Kinderen (ref=geen)
Opleiding laag (ref=hoog)
Opleiding middelbaar
(ref=hoog)
Leeftijd
2
Leeftijd
Koopwoning (ref=huur)
Geloof (ref=geen)
Inkomensterugval
(ref=geen)
Inkomen
Betaald werk (ref=geen)
Schuld

2,596
-0,007
0,065
0,124
0,205
0,174

Tijdsoriëntatie
‘Locus of control’
‘Self-control’
Hebzucht
‘Attitude to debt’
Sociale steun
‘Financial literacy’
TPB-attitude
TPB-norm 1
TPB-norm 2
TPB-PBC 1
TPB-PBC 2
TPB-intentie
‘Self-efficacy’

-0,097
0,115
-0,091
0,006
-0,074
0,084
0,085
0,243
0,057
-0,052
-0,009
-0,051
0,149
0,135

2

Adjusted R
2
R changed
F
Degrees of freedom

***

*
**
**

-0,016
0,000
-0,073
0,009
-0,012
-0,015
0,065
-0,016

0,471
0,320
18,006
27

**

**
*

**
***
*
*

**
**

β

Factor ‘post’
(analyse 2)
B
S.E.

0,440
0,050
0,053
0,051
0,065
0,051

-0,005
0,049
0,093
0,132
0,129

3,385
-0,007
0,178
0,026
0,026
0,062

0,012
0,000
0,053
0,044
0,047

-0329
0472
-0,054
0,007
-0,009

0,005
0,059
0,051
0,050
0,040
0,046
0,026
0,059
0,032
0,082
0,036
0,023
0,025
0,036
0,038
0,043
0,043

***
***

β

0,583
0,066
0,070
0,067
0,086
0,068

-0,004
0,108
0,016
0,013
0,037

0,011
0,000
-0,122
0,039
-0,093

0,015
0,000
0,070
0,059
0,062

0,187
-0,183
-0,074
0,024
-0,055

-0,096
0,045
-0,012

-0,009
0,023
0,027

0,007
0,079
0,067

-0,046
0,013
0,017

-0,080
0,114
-0,084
0,008
-0,050
0,095
0,040
0,346
0,084
-0,071
-0,012
-0,051
0,129
0,163

0,074
-0,096
-0,252
-0,026
-0,214
0,034
-0,172
0,300
0,025
0,013
0,031
0,036
-0,002
0,081

0,066
0,053
0,060
0,034
0,078
0,042
0,108
0,048
0,031
0,033
0,048
0,050
0,057
0,057

0,049
-0,077
-0,189
-0,031
-0,116
0,032
-0,065
0,346
0,030
0,014
0,032
0,030
-0,001
0,079

0,391
0,305
13,287
27

***
*

***
**

***

***
***

Significantieniveau: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

De F-toetsen (analyse 1: F(27, 489)=18,006, p<0,001; analyse 2: F(27,
489)=13,287, p<0,001) laten zien dat de modellen significant zijn. Er is sprake van
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een significante samenhang tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen.
Analyse 1 verklaart 47 procent van de variantie binnen de factor ‘administratie’ (Adj.
2
2
R =0,471), en analyse 2 39 procent (Adj. R =0,391).
Controlevariabelen
Bij analyse 1, de factor ‘administratie’, is een significant verband gevonden met de
volgende variabelen: kinderen, opleidingsniveau en inkomen. Als respondenten
kinderen hebben, wordt de administratie beter bijgehouden. Lager opgeleiden en
respondenten met een middelbare opleiding houden vaker hun administratie bij dan
respondenten met een hogere opleiding. Bij inkomen geldt dat er sprake is van een
negatief verband; respondenten met een laag inkomen houden minder goed hun
administratie bij.
Bij analyse 2, de factor ‘post’, is een significant verband gevonden met het hebben
van een partner. Als er een partner is, wordt de administratie beter bijgehouden.
Psychologische concepten
Bij analyse 1, de factor ‘administratie’, is een significant verband gevonden met de
volgende concepten: ‘locus of control’, ‘self-control’, sociale steun, TPB-attitude,
TPB-norm, TPB-intentie en ‘self-efficacy’. Respondenten die over een externe ‘locus
of control’ beschikken, hebben een grotere kans dat zij hun administratie bijhouden ;
datzelfde verband is er voor respondenten die meer ‘self-control’ hebben en meer
sociale steun ervaren. Respondenten die een positieve houding hebben ten opzichte
van het bijhouden van hun uitgaven en inkomsten (TPB-attitude), hebben een
grotere kans hun administratie overzichtelijker te hebben en dat geldt ook voor
respondenten die de intentie hebben overzicht te houden (TPB-intentie). Ook
respondenten die over een hogere ‘self-efficacy’ beschikken, hebben een grotere
kans hoger te scoren op de factor ‘administratie’. Er is een significant verband
gevonden met TPB-normen. Hier valt op dat respondenten die denken dat hun
omgeving het belangrijk vindt dat zij overzicht hebben over hun inkomsten en
uitgaven, vaker hun administratie bijhouden, maar dat respondenten die denken dat
hun omgeving overzicht heeft, minder vaak de administratie actief bijhouden.
Bij analyse 2, de factor ‘post’, is een significant verband gevonden met drie
variabelen, namelijk ‘self-control’, ‘attitude to debt’ en TPB-attitude. Respondenten
die meer ‘self-control’ hebben, houden vaker hun post bij. Personen die negatief
aankijken tegen het hebben van financiële achterstanden (‘attitude to debt’), hebben
een grotere kans dat zij hun post bijhouden. Ook respondenten die positief staan
tegenover het hebben van overzicht over hun inkomsten en uitgaven (TPB-attitude),
hebben een grotere kans dat zij de post bijhouden.
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7.5.2

Resultaten onderzoek 2b

In deze paragraaf wordt de analyse van het deelonderzoek 2b ‘onderzoek
verantwoord besteden’ besproken. In dit onderzoek is de factor ‘besteden’
onderzocht welke valt onder het competentiegebied ‘verantwoord besteden’. Bij alle
vier de deelonderzoeken is hetzelfde type regressie, namelijk de lineaire regressie
toegepast. De factor ‘besteden’ loopt van één tot en met vijf, waarbij een score van
vijf aangeeft dat de persoon erg goed oplet bij zijn uitgaven en vaak gebruik maakt
van aanbiedingen. De resultaten staan in tabel 7.10. Net als bij de analyse in
paragraaf 6.5 en bij de onderzoeken 2a, 2c en 2d is eerst een analyse gedaan met
alleen de controlevariabelen en in het tweede model zijn ook de psychologische
variabelen, TPB en sociale steun meegenomen. Er is voor gekozen om alleen het
tweede model weer te geven. Voor de analyse geldt dat de verklarende waarden van
het model beter ogen als ook de psychologische variabelen worden meegenomen.
2

2

De R is hoger in model 2 (R change=0,233).
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Tabel 7.10: Lineaire regressie-analyse onderzoek 2b (n=504)

B
Constante
Man (ref=vrouw)
Partner (ref=geen)
Kinderen (ref=geen)
Opleiding laag (ref=hoog)
Opleiding middelbaar (ref=hoog)
Leeftijd
2
Leeftijd
Koopwoning (ref=huur)
Geloof (ref=geen)
Inkomensterugval meegemaakt (ref=geen)
Inkomen
Betaald werk (ref=geen)
Schuld

3,610
-0,058
0,032
0,124
-0,015
0,013
0,017
0,000
-0,090
-0,053
-0,004
-0,004
-0,042
0,114

Tijdsoriëntatie
‘Locus of control’
‘Self-control’
Hebzucht
‘Attitude to debt’
Sociale steun
‘Financial literacy’
TPB-attitude
TPB-norm 1
TPB-norm 2
TPB-PBC 1
TPB-PBC 2
TPB-intentie
‘Self-efficacy’

-0,022
0,105
-0,128
-0,035
-0,232
-0,006
0,138
0,033
-0,002
-0,023
0,033
-0,049
0,105
0,040

2

Adjusted R
2
R changed
F
Degrees of freedom regression

0,295
0,233
8,795
27

Factor ‘besteden’
S.E.
***

**

*

**

**
**
***
*

**

β

0,366
0,042
0,045
0,043
0,055
0,042
0,010
0,000
0,043
0,037
0,039
0,004
0,050
0,043

-0,060
0,034
0,131
-0,013
0,014
0,485
-0,422
-0,096
-0,057
-0,005
-0,034
-0,040
0,123

0,039
0,033
0,041
0,023
0,049
0,028
0,064
0,029
0,018
0,021
0,025
0,026
0,030
0,033

-0,028
0,145
-0,153
-0,067
-0,224
-0,010
0,097
0,064
-0,004
-0,044
0,068
-0,088
0,171
0,070

***
***

Significantieniveau: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

De F-toets (F(27, 476)=8,795, p<0,001) laat zien dat de analyse significant is. Er is
dus sprake van een significante samenhang tussen de afhankelijke en
onafhankelijke variabelen. Er wordt bijna dertig procent van de variantie binnen de
2

factor ‘besteden’ verklaard (Adj. R 0,295).
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Controlevariabelen
Er is een significant verband gevonden tussen de factor ‘besteden’ en het hebben
van kinderen, woonsituatie en schuldsituatie. Als er kinderen zijn, is de kans groter
dat de ouders beter op hun uitgaven letten. Respondenten met een huurwoning een
grotere kans dat zij op hun bestedingen letten ten opzichte van respondenten in een
koopwoning. Tot slot is ook een significant verband gevonden met het hebben van
een betalingsachterstand. Als er sprake is van een financiële achterstand, dan is de
kans groter dat de persoon beter op zijn uitgaven let.
Psychologische concepten
Er is een significant verband gevonden bij de volgende concepten: ‘locus of control’,
‘self-control’, ‘attitude to debt’, ‘financial literacy’ en TPB-intentie. Respondenten die
over een externe ‘locus of control’ beschikken, hebben een grotere kans dat zij op
hun uitgaven letten. Aan de andere kant hebben respondenten die een hogere ‘selfcontrol’ hebben, een grotere kans dat zij op hun uitgaven letten en artikelen in de
aanbieding kopen. Personen met een negatieve houding t.o.v. financiële
achterstanden (‘attitude to debt’), hebben ook een grotere kans dat zij op hun
uitgaven letten. Respondenten die hoger scoren op de ‘financial-literacy’-vragen,
hebben een grotere kans dat zij op hun bestedingen letten. Als laatste is een
significant verband gevonden met TPB-intentie: respondenten die aangeven dat zij
de intentie hebben op hun uitgaven te letten, hebben een grotere kans dat zij dat
daadwerkelijk doen.
7.5.3

Resultaten onderzoek 2c

Het derde deelonderzoek betreft het ‘onderzoek vooruit kijken ’ (2c). In dit onderzoek
is de factor ‘vooruit plannen’ onderzocht welke valt onder het competentie gebied
‘vooruit kijken’. Er wordt onderzocht welke factoren en variabelen ten grondslag
liggen aan het al dan niet uitvoeren van het financiële gedrag gemeten door de
factor ‘vooruit plannen’. Bij alle vier de deelonderzoeken is hetzelfde type regressie,
namelijk de lineaire regressie, toegepast. De factor ‘vooruit plannen’ loopt van één
tot en met vijf, waarbij een score van één aangeeft dat de respondent zijn geld direct
uitgeeft en een score van vijf aangeeft dat de persoon vaker geld opzij legt voor
later. De resultaten staan in tabel 7.11. Ook hier is eerst een analyse gedaan met
alleen de achtergrondkenmerken en in het tweede model zijn ook de psychologische
variabelen, TPB en sociale steun meegenomen. Ook hier is alleen het tweede model
weergegeven. Voor de analyse geldt dat de verklarende waarden van het model
2

beter ogen als ook de psychologische variabelen worden meegenomen. De R is
2

hoger in model 2 (R change=0,392).
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Tabel 7.11: Lineaire regressie-analyse onderzoek 2c (n=510)
Factor ’vooruit plannen’
B
S.E.
Constante
Man (ref=vrouw)
Partner (ref=geen)
Kinderen (ref=geen)
Opleiding laag (ref=hoog)
Opleiding middelbaar (ref=hoog)
Leeftijd
2
Leeftijd
Koopwoning (ref=huur)
Geloof (ref=geen)
Inkomensterugval meegemaakt (ref=geen)
Inkomen
Betaald werk (ref=geen)
Schuld

4,066
0,099
0,084
0,023
0,077
0,005
0,003
0,000
0,083
0,007
0,014
-0,005
-0,105
-0,074

***

Tijdsoriëntatie
‘Locus of control’
‘Self-control’
Hebzucht
‘Attitude to debt’
Sociale steun
‘Financial literacy’
TPB-attitude
TPB-norm
TPB-PBC
TPB-intentie
‘Self-efficacy’

-0,393
0,043
-0,077
-0,097
-0,400
0,027
-0,017
0,239
0,018
0,032
0,067
0,123

***

2

Adjusted R
2
R changed
F
Degrees of freedom regression

0,574
0,392
28,488
25

**
***

***

**

β

0,496
0,059
0,059
0,057
0,075
0,059
0,014
0,000
0,059
0,051
0,055
0,006
0,069
0,061

0,052
0,050
0,014
0,039
0,003
0,055
-0,074
0,049
0,004
0,008
-0,026
-0,057
-0,044

0,057
0,045
0,056
0,030
0,065
0,037
0,091
0,046
0,042
0,051
0,041
0,045

-0,259
0,033
-0,050
-0,105
-0,215
0,024
-0,006
0,240
0,014
0,027
0,065
0,128

***
***

Significantieniveau: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

De F-toets (F(25, 484)=28,488, p<0,001) laat zien dat het model significant is. Er is
dus sprake van een significante samenhang tussen de afhankelijke en
onafhankelijke variabelen. Er wordt 57 procent van de variantie binnen de factor
2

‘vooruit plannen’ verklaard (Adj. R 0,574).
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Controlevariabelen
Er zijn geen significante verbanden gevonden tussen de controlevariabelen en de
factor ‘vooruit plannen’.
Psychologische concepten
Bij de psychologische concepten is een aantal significant e resultaten gevonden. Er
is een significant verband gevonden bij de volgende concepten: tijdsoriëntatie,
hebzucht, ‘attitude to debt’, TBP-attitude en ‘self-efficacy’. Het gericht zijn op de
lange termijn vergroot de kans dat er geld opzij wordt gelegd voor later
(tijdsoriëntatie); hebzucht verkleint de kans juist. Personen met een negatieve
houding t.o.v. financiële achterstanden (‘attitude to debt’), hebben ook meer kans
om geld opzij te leggen voor later. Personen met een positieve houding ten opzichte
van geld opzij leggen voor zowel geplande als voor ongeplande uitgaven (TPBattitude), hebben ook een grotere kans dat zij daadwerkelijk geld opzij hebben
gelegd voor later. Tot slot, als er sprake is van een hogere ‘self-efficacy’, dan is de
kans ook groter dat de respondent geld opzij heeft gelegd voor later.
7.5.4

Resultaten onderzoek 2d

De laatste analyse is de analyse van het deelonderzoek ‘bewust financiële
producten kiezen’. In dit onderzoek is één factor meegenomen, namelijk de factor
‘financiële producten’. Deze valt onder het competentiegebied ‘bewust financiële
producten kiezen’ waarbij het aanschaffen en onderhouden van financiële producten
die langere tijd lopen, centraal staat. Er wordt onderzocht welke factoren en
variabelen ten grondslag liggen aan het al dan niet uitvoeren van het financiële
gedrag gemeten door de factor ‘financiële producten’. Bij alle vier de
deelonderzoeken is hetzelfde type regressie, namelijk de lineaire regressie
toegepast. De factor ‘financiële producten’ loopt van één tot en met vijf, die loopt
van één nooit weten wat de voorwaarden en de kosten zijn tot score vijf altijd weten
en controleren. De resultaten staan in tabel 7.12. Ook hier is eerst een analyse
gedaan met alleen de achtergrondkenmerken en in het tweede model zijn ook de
psychologische variabelen, TPB en sociale steun meegenomen. Alleen model 2 is
weergegeven. Voor de analyse geldt dat de verklarende waarden van het model
2

beter ogen als ook de psychologische variabelen worden meegenomen. De R is
2
hoger in model 2 (R change=0,323).
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Tabel 7.12: Lineaire regressie-analyse onderzoek 2d (n=472)
Factor ‘financiële producten’
B
S.E.
Constante
Man (ref=vrouw)
Partner (ref=geen)
Kinderen (ref=geen)
Opleiding laag (ref=hoog)
Opleiding middelbaar (ref=hoog)
Leeftijd
2
Leeftijd
Koopwoning (ref=huur)
Geloof (ref=geen)
Inkomensterugval meegemaakt (ref=geen)
Inkomen
Betaald werk (ref=geen)
Schuld

1,496
-0,068
0,079
-0,034
-0,109
0,024
0,003
0,000
0,134
-0,012
-0,076
-0,012
0,018
0,064

**

Tijdsoriëntatie
‘Locus of control’
‘Self-control’
Hebzucht
‘Attitude to debt’
Sociale steun
‘Financial literacy’
TPB-attitude
TPB-norm
TPB-PBC
TPB-intentie
‘Self-efficacy’

-0,340
0,039
0,021
0,020
-0,124
0,127
0,420
0,230
0,006
-0,023
0,109
0,216

***

2

Adjusted R
2
R changed
F
Degrees of freedom regression

0,449
0,323
16,334
25

**
***
***

*
**

β

0,565
0,074
0,071
0,070
0,095
0,071
0,016
0,000
0,072
0,060
0,068
0,007
0,084
0,071

-0,034
0,046
-0,020
-0,053
0,014
0,040
-0,011
0,077
-0,007
-0,042
-0,065
0,009
0,038

0,070
0,052
0,068
0,035
0,077
0,044
0,109
0,057
0,045
0,064
0,044
0,066

-0,220
0,032
0,014
0,022
-0,067
0,111
0,157
0,216
0,005
-0,017
0,113
0,168

***
***

Significantieniveau: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

De F-toets (F(25, 446)=16,334, p<0,001) laat zien dat het model significant is. Er is
dus sprake van een significante samenhang tussen de afhankelijke en
onafhankelijke variabelen. Er wordt bijna 45 procent van de variantie binnen de
2

factor ‘financiële producten’ verklaard (Adj. R 0,449).
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Controlevariabelen
Er zijn geen significante verbanden gevonden tussen de controlevariabelen en de
factor ‘financiële producten’
Psychologische concepten
Bij de analyse van de factor ‘financiële producten’ is een significant verband
gevonden met tijdsoriëntatie, sociale steun, ‘financial literacy’, TPB-attitude, TPBintentie en ‘self-efficacy’. Respondenten die meer op de lange termijn zijn gericht
(tijdsoriëntatie), hebben een grotere kans om hoger te scoren op de factor ‘financiële
producten’. Dat geldt ook voor respondenten die meer sociale steun ervaren, een
positieve houding hebben ten opzichte van het controleren van de voorwaarden
(TPB-attitude) en hoger scoren op ‘financial literacy’. Daarnaast geldt dat
respondenten die de intentie hebben om op de hoogte te zijn van hun voorwaarden
en een hogere ‘self-efficacy’ hebben op dat gebied, ook vaker hun financiële
producten controleren.

7.6 Logistische regressie-analyse: onderzoeksvraag 6
Het laatste deel van het onderzoek in deze reeks ‘onderzoek achterliggende
oorzaken financiële problemen’ onderzoekt de relatie tussen financiële problemen
en persoonskenmerken zonder daar de tussenliggende gedragingen bij te
betrekken. Onderzoeksvraag 6 staat hier centraal: Welke variabelen hangen direct
samen met de schuldsituatie van personen?
Om deze vraag te beantwoorden is een multivariate-analyse uitgevoerd. Het zegt
niets over de causaliteit. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van een logistische
regressie. Er is gekozen voor de logistische regressie, omdat deze geschikt is voor
een afhankelijke variabele die dichotoom van aard is (Voeten & Van den Bercken,
2010). De afhankelijke variabele is het al dan niet hebben van financiële problemen .
In de volgende paragraaf wordt het verschil tussen de ernst van de schuldsituatie
ook meegenomen. Deze analyse betreft geen achterstanden versus wel
achterstanden (licht en zwaar samengenomen) (n=2003). Alle afhankelijke
variabelen zijn als dummyvariabele gecodeerd. De resultaten staan in tabel 7.13.
Ook hier is eerst een analyse gedaan met alleen de achtergrondkenmerken en in he t
tweede model zijn ook de psychologische variabelen en sociale steun meegenomen.
Er is voor gekozen om alleen model 2 weer te geven. Voor de analyse geldt dat de
verklarende waarden van het model beter ogen als ook de psychologische
2

variabelen worden meegenomen. De Nagelkerke R is hoger in model twee.
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Tabel 7.13: Logistische regressie-analyse geen achterstanden versus achterstanden
(n=2003)
B
Constante
Man (ref=vrouw)

-2,601
0,372

Partner (ref=geen)
Kinderen (ref=geen)
Opleiding laag (ref=hoog)
Opleiding middelbaar (ref=hoog)
Leeftijd
2
Leeftijd
Koopwoning (ref=huur)
Geloof (ref=geen)
Inkomensterugval meegemaakt (ref=geen)
Inkomen
Betaald werk (ref=geen)

-0,020
0,531
0,329
0,141
0,100
-0,001
-0,719
0,164
0,709
-0,001
-0,269

Tijdsoriëntatie
‘Locus of control’
‘Self-control’
Hebzucht
‘Attitude to debt’
Sociale steun
‘Financial literacy’

0,392
0,083
0,126
-0,002
0,886
-0,217
-0,472

Nagelkerke R

2

Chi-squared for model
Degrees of freedom

**
**
***
*
**
***
***
**
**

***

**
**
*

S.E.

Exp(B)

0,883
0,125

0,074
1,451

0,145
0,124
0,164
0,125
0,031
0,000
0,124
0,108
0,111
0,000
0,154

0,980
1,701
1,390
1,151
1,106
0,999
0,487
1,179
2,031
0,999
0,764

0,118
0,095
0,115
0,064
0,137
0,077
0,191

1,480
1,087
1,134
0,998
2,426
0,805
0,623

0,333
573,915

***

19

Significantieniveau: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

De Chi-kwadraattoets (χ2(19)=573,915, p<0,001) laat zien dat het model significant
is. Er is dus sprake van een significante samenhang tussen de afhankelijke en
onafhankelijke variabelen.
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Controlevariabelen
Er is een significant verband gevonden met de volgende controlevariabelen:
geslacht, hebben van kinderen, opleidingsniveau, leeftijd en woonsituatie. Ook is
een significant verband gevonden met inkomen en het hebben van een
inkomensterugval na een gebeurtenis:


mannelijke respondenten hebben een grotere kans op financiële
achterstanden;



als er kinderen zijn, dan is de kans groter dat het huishouden financiële
achterstanden heeft;



respondenten met een laag opleidingsniveau hebben een grotere kans op
achterstanden dan respondenten met een hoog opleidingsniveau;



bij de leeftijd is er sprake van een parabolisch effect: de kans op
achterstanden neemt toe tot een leeftijd van vijftig jaar om daarna weer af te
nemen;



huurders hebben een grotere kans dat zij te maken hebben met een
achterstand dan huiseigenaren;



respondenten met een lager inkomen hebben een grotere kans dat zij
financiële problemen hebben;



respondenten die een inkomensterugval hebben meegemaakt hebben een
grotere kans op financiële problemen.

Psychologische concepten
Bij de psychologische concepten is een significant verband gevonden met de
volgende concepten: tijdsoriëntatie, ‘attitude to debt’, sociale steun en ‘financial
literacy’. De verbanden zijn als volgt:


het gericht zijn op de korte termijn vergroot de kans dat er financiële
problemen zijn (tijdsoriëntatie);



personen met een positieve houding t.o.v. financiële achterstanden hebben
ook meer kans om financiële problemen te hebben (‘attitude to debt’);
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respondenten die minder sociale steun ervaren, hebben een grotere kans
dat zij financiële achterstanden hebben;



ook respondenten die slechter scoren op financiële kennis hebben een
grotere kans dat zij financiële achterstanden hebben.

7.7 Logistische regressie-analyse: onderzoeksvraag 6,
verschil in schuldsituatie
In deze paragraaf ligt de focus op het verschil in schuldsituatie en de achterliggende
factoren, wederom zonder daar de tussenliggende gedragingen bij te betrekken. Er
wordt hier onderzocht welke factoren en variabelen een directe samenhang hebben
met de verschillende schuldsituaties.
Alle afhankelijke variabelen zijn als dummyvariabele gecodeerd. Ook hier is daarom
gekozen voor logistische regressie-analyses (zie paragraaf 6.5 voor nadere
toelichting). Analyse A betreft de analyse geen achterstanden versus lichte
achterstanden (n=1699), analyse B betreft de respondenten met lichte
achterstanden versus ernstige achterstanden als afhankelijke variabele genomen
(n=910) en in analyse C betreft het de groep geen achterstanden versus ernstige
achterstanden (n=1397). De resultaten staan in tabel 7.14. Evenals bij de analyse in
paragraaf 6.5 is eerst een analyse gedaan met alleen de achtergrondkenmerken en
in het tweede model zijn ook de financiële gedragingen meegenomen. Er is voor
gekozen om hier alleen de uitkomsten van het tweede model weer te geven. Voor
alle drie de analyses geldt dat de verklarende waarden van het model beter ogen als
ook het financiële gedrag wordt meegenomen. Bij allemaal is de Nagelkerke R
hoger.

2
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De Chi-kwadraattoetsen (analyse A: χ2(19)=314,321, p<0,001; analyse B:
χ2(19)=152,740, p<0,001; analyse C: χ2(19)=570,482, p<0,001) laten zien dat de
modellen significant zijn. Er is dus sprake van een significante samenhang tussen
de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen. Analyse C (geen achterstand
2
versus ernstige achterstand) heeft de hoogste Nagelkerke R en past het beste bij
de data.
De drie verschillende analyses hebben deels verschillende significante resultaten,
wat lijkt te bevestigen dat er daadwerkelijk sprake is van verschillende groepen en
andere gedragingen bij respondenten met lichte en met zware achterstanden. Ik
bespreek eerst de controlevariabelen en daarna de financiële gedragingen apart
voor de verschillende groepen in paragraaf 7.7.1. In paragraa f 7.7.2 worden de
verschillen tussen de groepen besproken; tot slot in paragraaf 7.7.3 wordt vanuit de
concepten besproken welke factoren zij beïnvloeden.
7.7.1

Logistische regressie-analyse: verschil in schuldsituatie

Controlevariabelen
Bij analyse A (geen achterstand / lichte achterstand) is een significant verband
gevonden met de volgende controlevariabelen: hebben van kinderen, leeftijd,
woonsituatie, inkomensterugval en inkomen. De verbanden zijn als volgt:


als er kinderen zijn, dan is de kans groter dat het huishouden te maken heeft
met een lichte schuldsituatie;



bij de leeftijd is er sprake van een parabolisch effect: de kans op lichte
achterstanden neemt toe tot een leeftijd 48 jaar om vervolgens weer af te
nemen;



huurders hebben een grotere kans dat zij te maken hebben met een lichte
achterstand;



als er sprake is van een inkomensterugval is de kans groter dat er lichte
financiële achterstanden zijn;



bij inkomen neemt met toename van het inkomen, de kans af dat het
huishouden een lichte achterstand heeft.

Bij analyse B (lichte achterstand / ernstige achterstand) is een significant verband
gevonden met de volgende controlevariabelen: geslacht, opleidingsniveau,
woonsituatie en inkomensterugval. De verbanden zijn als volgt:


mannelijke respondenten hebben een grotere kans op ernstige financiële
achterstanden;



respondenten met een laag opleidingsniveau hebben een grotere kans op
ernstige achterstanden dan respondenten met een hoog opleidingsniveau;
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huurders hebben een grotere kans dat zij te maken hebben met ee n ernstige
achterstanden;



de respondenten die een inkomensterugval hebben meegemaakt , hebben
een grotere kans op ernstige financiële problemen.

Bij analyse C (geen achterstand / ernstige achterstand) is een significant verband
gevonden met de volgende controlevariabelen: geslacht, het hebben van kinderen,
opleidingsniveau, leeftijd, woonsituatie, geloof, inkomensterugval en inkomen. De
volgende groepen hebben een grotere kans dat zij een ernstige schuldsituatie
hebben:


mannen t.o.v. vrouwen;



respondenten met kinderen t.o.v. respondenten zonder kinderen;



respondenten met een lage of midden opleiding t.o.v. respondenten met een
hoge opleiding;



bij de leeftijd is sprake van een parabolisch effect: de kans op ernstige
achterstanden neemt toe tot een leeftijd 32 jaar om vervolgens weer af te
nemen;



huurders t.o.v. huiseigenaren;



respondenten met een geloof t.o.v. respondenten zonder geloof;



de respondenten die een inkomensterugval hebben meegemaakt , hebben
een grotere kans op ernstige financiële problemen;



bij inkomen neemt met een toename van het inkomen, de kans af dat het
huishouden een zware achterstand heeft.

Psychologische concepten
Bij analyse A is een significant verband gevonden met de volgende psychologische
concepten: tijdsoriëntatie en ‘attitude to debt’. De verbanden zijn als volgt:


het gericht zijn op de korte termijn vergroot de kans dat er lichte financiële
problemen zijn (tijdsoriëntatie);



personen met een positieve houding t.o.v. financiële achterstanden, hebben
ook meer kans om lichte financiële problemen te hebben (‘attitude to debt’).

Bij analyse B is een significant verband gevonden met sociale steun en ‘financial
literacy’. De verbanden zijn als volgt:
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respondenten die minder sociale steun ervaren, hebben een grotere kans
dat zij ernstige financiële achterstanden hebben;



respondenten die slechter scoren op financiële kennis , hebben een grotere
kans dat zij ernstige financiële problemen hebben.

Bij analyse C is een significant verband gevonden met de volgende psychologische
concepten: tijdsoriëntatie, ‘attitude to debt’, sociale steun en ‘financial literacy’. De
verbanden zijn als volgt:


het gericht zijn op de korte termijn vergroot de kans dat er ernstige financiële
problemen zijn (tijdsoriëntatie);



personen met een positieve houding t.o.v. schulden, hebben ook meer kans
om ernstige financiële problemen te hebben (‘attitude to debt’);



respondenten die minder sociale steun ervaren, hebben een grotere kans
dat zij ernstige financiële achterstanden hebben;



respondenten die slechter scoren op financiële kennis, hebben een grotere
kans dat zij ernstige financiële problemen hebben (‘financial literacy’).

7.7.2

Verschillen tussen de groepen

In deze paragraaf worden de overeenkomsten en verschillen in psychologische
concepten per groep besproken.
De concepten ‘locus of control’, ‘self-control’ en hebzucht zijn in geen van de drie
analyses significant en verklaren geen variantie tussen de groepen. Ook in de eerste
analyse, geen achterstanden versus achterstanden verklaren deze concepten niets
van de variantie. Sociale steun is daarentegen alleen niet significant bij geen en
lichte achterstanden; als er minder ‘ervaren sociale steun’ is, dan neemt de kans toe
dat er ernstige problemen zijn. De analyses zeggen niets over de causaliteit.
Respondenten die meer zijn gericht op de korte termijn, hebben een grotere kans op
financiële problemen (tijdsoriëntatie). Alleen bij analyse B is dit concept niet
significant; het verklaart dus geen verschil in ernst van de problematiek. Hetzelfde
geldt voor de houding ten opzichte van het hebben van schulden (‘attitude to debt’);
ook daar verklaart de houding alleen een deel van de variantie tussen de groep
zonder achterstanden en de groep met lichte of ernstige achterstand. Het verschil in
ernst wordt niet verklaard. ‘Financial literacy’ speelt juist alleen een rol bij ernstige
schuldsituaties. Het concept is niet significant bij de groep geen achterstanden
versus lichte achterstanden.
7.7.3

Achterliggende factoren financieel gedrag en de schuldsituatie

In deze paragraaf worden de overeenkomsten en verschillen in psychologische
concepten van het gedrag per concept op de schuldsituatie besproken.
Tijdsoriëntatie
Respondenten die meer op de toekomst zijn gericht, hebben een grotere kans dat zij
vooruit plannen en dat zij hun financiële voorwaarden vaker controleren. Als
respondenten meer op de toekomst zijn gericht, dan neemt de kans op financiële
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achterstanden af. Er is alleen geen verband gevonden tussen tijdsoriëntatie en het
verschil tussen lichte en ernstige achterstanden.
‘Locus of control’
Dit concept is niet van invloed als de schuldsituatie als afhankelijke variabele wordt
genomen. Echter, als het gedrag als afhankelijke variabele wordt genomen, dan is
de ‘locus of control’ wel relevant bij de factor ‘administratie’ en de factor ‘besteden’.
Respondenten die over een grotere externe ‘locus of control’ beschikken, hebben
vaker een overzichtelijkere administratie en letten vaker op hun uitgaven.
‘Self-control’
Dit concept is niet van invloed als de schuldsituatie als afhankelijke variabele wordt
genomen. Echter, als het gedrag als afhankelijke variabele wordt genomen, dan is
’self-control’ wel relevant bij de factor ‘administratie’, de factor ‘post’ en de factor
‘besteden’. Respondenten die een hogere mate van zelfcontrole hebben, hebben
een overzichtelijker administratie, houden vaker hun post bij en letten vaker op hun
uitgaven.
Hebzucht
Dit concept is niet van invloed als de schuldsituatie als afhankelijke variabele wordt
genomen. Echter, als het gedrag als afhankelijke variabele wordt genomen, dan is
hebzucht wel relevant bij de factor ‘vooruit plannen’. Respondenten die minder last
hebben van hebzucht, hebben een grotere kans dat zij vooruit plannen.
‘Attitude to debt’
Dit concept verklaart een deel van het financiële gedrag en draagt significant bij aan
het financiële gedrag. Als respondenten een positiever e houding hebben ten
opzichte van geld lenen, dan neemt de kans op financiële achterstanden toe. Er is
geen verband tussen ‘attitude to debt’ en het verschil tussen lichte en ernstige
achterstanden. Als respondenten een positievere houding hebben ten opzichte van
geld lenen, dan is de kans groter dat zij hun post slecht bijhouden, slechter op hun
uitgaven letten en minder vooruit plannen, dan respondenten met een negatieve
houding ten opzichte van geld lenen.
Sociale steun
Dit concept is significant bij de ernstige schuldsituatie en bij geen versus wel
financiële achterstanden. Respondenten die minder sociale steun ervaren, hebben
een grotere kans dat zij ernstige financiële achterstanden hebben. Als respondenten
meer sociale steun ervaren, dan is er een grotere kans dat zij hun administratie
beter bijhouden en de voorwaarden van hun financiële producten beter weten.
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In dit onderzoek zijn de factoren financieel gedrag en de psychologische concepten
niet in één multivariate analyse onderzocht. Het is dus goed mogelijk dat sociale
steun niet significant blijkt te zijn als ook de factoren van financieel gedrag worden
meegenomen, omdat dan de factoren van groter belang blijken te zijn.
De uitkomsten laten met name zien dat de concepten die niet direct op de
schuldsituatie van invloed zijn, zoals ‘locus of control’, ’self-control’ en hebzucht, wel
degelijk te maken kunnen hebben met het ontstaan van schulden. Zij beïnvloeden
immers het gedrag dat de oorzaak van de schuldsituatie is.

7.8 Interviews; algemene bevindingen
In deze paragraaf worden de bevindingen uit de analyse van de steekproef verdiept
met de uitkomsten van de interviews met consumenten.
De interviews waren geen psychologische screening; in deze paragraaf worden dan
ook alleen uitkomsten genoemd, die bij verschillende resp ondenten opvielen. Het
geeft een beeld van de respondenten, maar hiermee kunnen geen harde uitspraken
worden gedaan.
Schaarste
In de vragenlijst is schaarste niet meegenomen, er is (nog) geen vragenlijst voor
schaarste beschikbaar. Schaarste (zie paragraaf 4.6.2), of eigenlijk de hoeveelheid
tijd die het kost om je achterstanden te regelen is echter wel vaak genoemd in de
interviews. Uit de interviews blijkt dat de geïnterviewden creatief zijn en in de
meeste gevallen actief met hun uitgaven aan de slag gaan , als zij moeilijker kunnen
rondkomen. Zij geven aan dat zij het een zware taak vinden om de financiën in
balans te krijgen en te houden'; sommige personen spreken zelfs van een dagtaak.
Veel respondenten geven aan bezig te zijn met de rekeningen die er nu liggen en
dat dit al hun tijd opslokt. Over toekomstige rekeningen denken ze nauwelijks na. Af
en toe worden wel rekeningen genoemd die prioriteit hebben, zoals de huur, omdat
ze niet dakloos willen worden. Dus daarbij denken ze wel over een langere termijn
na.
‘Locus of control’
De ‘locus of control’ is niet significant bij de analyses naar schuldsituatie. In het
werkveld wordt echter vaak aangegeven dat klanten van de schuldhulpverlening de
schuld buiten zichzelf leggen. Ook in de interviews kwam dit terug; geïnterviewden
met lichte financiële achterstanden spraken er wel over dat de situatie hen was
overkomen, maar legden de oplossing vaker bij zichzelf. Bij de problematische
schuldenaren was dat veel minder het geval. Zij spraken vaker over de crisis en dat
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het geen zin had om werk te zoeken, omdat er toch geen werk is . Ook klaagden zij
vaker over de schuldeisers en dat deze geen geduld hebben. Op dit punt verschillen
de resultaten van de interviews dus van die van de analyses in dit hoofdstuk.
Sociale steun
Uit de analyses blijkt dat respondenten die denken dat ze steun kunnen krijgen van
hun omgeving, minder vaak financiële problemen hebben. Het lijkt er daarnaast op
dat personen met betalingsachterstanden minder hulp uit hun omgeving ervaren.
Personen met zware betalingsachterstanden geven significant vaker aan dat er geen
personen zijn bij wie ze terecht kunnen ten opzichte van personen met lichte
financiële problemen. Uit de interviews blijkt dat er eigenlijk door alle geïnterviewden
weinig met anderen over geldzaken wordt gesproken. Het merendeel geeft wel aan
af en toe, binnen het gezin over geldzaken te spreken, maar dat gaat dan vooral
over financiële opvoeding en de aanschaf van een duurder product of de rekening
daarvan die toevallig net binnen is. Op een enkeling na, wordt er niet gesproken
over besparen, krap zitten of betalingsachterstanden. Ook bij het praten met de
partner, valt het op dat er weinig wordt gecommuniceerd. Vaak regelt één partner de
geldzaken en bemoeit de ander zich er niet of nauwelijks mee. De partner wordt pas
op de hoogte gebracht als de rekeningen zich opstapelen en soms komt de partner
er per ongeluk achter.
Met vrienden en familie wordt wel gepraat over geldzaken, maar vaak gaat het dan
om het uitwisselen van tips, vergelijken van producten en financiële opvoeding. De
eigen financiële situatie wordt meestal maar met één persoon gedeeld, vaak de
ouders of een broer of zus. In een enkel geval wordt een goede vriend of vriendin
genoemd. Bijna iedereen, en zeker een alleenstaande, heeft zo’n
vertrouwenspersoon. In enkele gevallen wordt er ook veel besproken met iemand
die verder afstaat van de geïnterviewde, maar vanuit zijn of haar werk te maken
heeft met financiën. Boekhouders en accountants worden een aantal malen
genoemd door de geïnterviewden die hulp hebben gezocht. Personen die in hun
werk iets financieels doen, van accountant tot administratief medewerker, geven zelf
aan vaker om hulp te worden gevraagd. Ook geven de geïnterviewden vaak aan dat
het familielid of de vriend op de een of andere manier te maken heeft met financiën
in hun werk.
Als schuldenaren in een sociale omgeving verkeren waar schulden hebben niet de
norm is, lijkt er nog een taboe te liggen op het spreken over betalingsachterstanden.
Uit schaamte of uit angst voor onbegrip proberen deze personen zelf hun problemen
op te lossen en soms zelfs verborgen te houden.
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Bij de groep met problematische schuldenaren worden wel lotgenoten genoemd als
personen waarmee wordt gesproken over de problemen. Omdat het hebben van
financiële problemen dan normaal wordt gevonden, zijn personen er meer mee
vertrouwd en helpen elkaar met raad en daad.
Attitude to debt
Lenen op zich wordt door de meeste respondenten niet als iets verkeerds ervaren.
Ze lenen liever niet van vrienden en familie, maar een lening bij een bank of
roodstand wordt niet als erg ervaren. Over financiële achterstanden wordt
verschillend gedacht; de meeste respondenten schamen zich voor hun situatie. Met
name de respondenten met lichte achterstanden, benoemen regelmatig dat zij het
heel erg en vervelend vinden dat zij financiële achterstanden hebben: dat hoort niet.
Bij de groep met problematische schulden wordt dit minder aangehaald. Zij lijken te
berusten in de situatie.

7.9 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk staan de resultaten op onderzoeksvraag 5 en onderzoeksvraag 6
centraal. Deze zijn als volgt geformuleerd:


onderzoeksvraag 5: Welke variabelen hangen samen met het financiële
gedrag dat personen met een schuldsituatie vertonen?



onderzoeksvraag 6: Welke variabelen hangen direct samen met de
schuldsituatie van personen?

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen is een online enquête uitgevoerd
en zijn consumenten geïnterviewd. Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 5
zijn vier verschillende onderzoeken uitgevoerd, te weten:


2a financieel gedrag: in kaart brengen;



2b financieel gedrag: verantwoord besteden;



2c financieel gedrag: vooruit kijken;



2d financieel gedrag: bewust financiële producten kiezen.

De uitkomsten van die onderzoeken staan kort weergegeven in tabel 7.15.
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Tabel 7.15: Samenvatting uitkomsten onderzoeksvraag 5
Onderzoek
2a
Factor
Factor
‘administratie’
‘post’
Schuld
Tijdsoriëntatie
‘Locus of
control’
’Self-control’
Hebzucht
‘Attitude to
debt’
Sociale steun
‘Financial
literacy’
TPB-attitude
TPB-norm
TPB-PBC
TPB-intentie
‘Self-efficacy’

Onderzoek
2b
Factor
‘besteden’

Onderzoek
2c
Factor
‘vooruit
plannen’

Onderzoek
2d
Factor
‘financiële
producten’

-

-

+
+
-

+
-

-

-

-

-

+

+
+

+
Norm 1 +
Norm 2 +
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+ is grotere kans dat respondent dat gedrag vertoont, - minder kans op dat gedrag

Zoals is af te leiden uit tabel 7.15 hebben psychologische concepten, houding en
sociale steun in meer of mindere mate invloed op de factoren van financieel gedrag.
De verbanden zijn echter verschillend. Tijdsoriëntatie, wat behoort tot de
persoonskenmerken van een persoon, evenals ‘locus of control’, ‘self-control’ en
hebzucht, hebben een correlatie met de factor ‘vooruit plannen’ en de factor
‘financiële producten’. Respondenten die meer op de toekomst zijn gericht, hebben
een grotere kans dat zij vooruit plannen en dat zij hun financiële vo orwaarden vaker
controleren.
‘Locus of control’ hangt samen met de factor ‘administratie’ en de factor ‘besteden’.
Respondenten die een grotere externe ‘locus of control’ hebben, hebben vaker een
overzichtelijkere administratie en letten vaker op hun uitgaven.
’Self-control’ heeft een correlatie met de factor ‘administratie’, ‘post’ en de factor
‘besteden’. Respondenten die een hogere mate van zelfcontrole hebben, houden
vaker hun administratie en post bij en letten vaker op hun uitgaven.
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Hebzucht correleert alleen met de factor ‘vooruit plannen’. Respondenten die minder
last hebben van hebzucht, hebben een grotere kans dat zij vooruit plannen.
‘Attitude to debt’ is een schaal die gelinkt is aan de normen en waarden van een
respondent ten aanzien van het hebben van schulden. Als respondenten een
positievere houding hebben ten opzichte van geld lenen, dan is de kans groter dat
zij hun post slecht bijhouden (factor ‘post’), slechter op hun uitgaven letten (factor
‘besteden’) en minder vooruit plannen (factor ‘vooruit plannen’), dan respondenten
met een negatieve houding ten opzichte van geld lenen.
De sociale steun die de respondent ervaart, is ook van invloed; respondenten die
meer sociale steun ervaren, hebben een grotere kans dat zij hun administratie beter
bijhouden en de voorwaarden van hun financiële producten beter weten.
‘Financial literacy’ hangt samen met de factor ‘besteden’ en ‘financiële producten’.
Als respondenten meer kennis hebben dan is de kans groter dat zij op hun
bestedingen letten en dat zij de voorwaarden van hun financiële producten beter
weten.
De TPB-attitude, die de eigen houding van de respondent over een bepaald gedrag
laat zien, heeft een verband met de factor ‘administratie’, de factor ‘post, de factor
‘vooruit plannen’ en de factor ‘financiële producten’. Als de respondent positief is
over het gedrag van één van deze factoren, dan zullen ze dat gedrag eerder
vertonen.
De TPB-norm, die de houding van de omgeving van de respondent beschrijft,
correleert alleen met de factor ‘administratie’. Respondenten die denken dat hun
omgeving het belangrijk vindt dat zij overzicht hebben over hun inkomsten en
uitgaven, houden vaker hun administratie bij, maar respondenten die denken dat
hun omgeving overzicht heeft, houden minder vaak de administratie actief bij.
De TPB-intentie, die de intentie weergeeft om bepaald gedrag te gaan vertonen,
heeft een verband met de factor ‘administratie’, de factor ‘besteden’ en de factor
‘financiële producten’. Als de respondent de intentie heeft het gedrag wat
beschreven is in van een van deze factoren te gaan uitvoeren, dan zullen ze dat
gedrag eerder vertonen.
Tot slot ‘self-efficacy’, deze variabele correleert met de factoren ‘administratie’,
‘vooruit plannen’ en ‘financiële producten’. Hiervoor geldt dat personen met een
hogere ‘self-efficacy’ het gedrag beschreven in de factoren eerder uitvoeren dan
personen met een lage ‘self-efficacy’.
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Of er sprake is van financiële achterstanden is alleen significant bij de factor
‘besteden’; dit lijkt het verband dat uit de interviews komt (paragraaf 6.7), te
bevestigen. Het hebben van een financiële achterstand is immers van invloed op de
bestedingen. Respondenten gaan beter op hun uitgaven letten als er financiële
problemen ontstaan. De resultaten maken duidelijk dat de verschillende factoren
financieel gedrag door verschillende persoonskenmerken, houding en sociale steun
correleren. Het is daarom relevant te weten welk gedrag mede veroorzaker is van de
problematiek, om vervolgens daarop de ondersteuning aan te passen. Niet
bijhouden van de post en moeite hebben met letten op de uitgaven , worden
bijvoorbeeld beïnvloed door de zelfcontrole van personen. Bij interventies is het dus
goed om daarop te letten en niet op een factor als hebzucht, aangezien daar geen
verband tussen is. Bij vooruit plannen is hebzucht echter wel van belang.
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 6, zijn wederom logistische regressies
uitgevoerd. Allereerst is geanalyseerd welke psychologische concepten van invloed
zijn op de schuldsituatie en vervolgens op de verschillende gradaties van de
schuldsituatie. Een verkorte weergave van de analyses staat in tabel 7.16.
Tabel 7.16: Samenvatting uitkomsten onderzoeksvraag 6
Geen – wel
achterstand

Geen- lichte
achterstand

Tijdsoriëntatie
‘Locus of control’
’Self-control’
Hebzucht

+

+

‘Attitude to debt’
Sociale steun
‘Financial literacy’

+
-

+

Lichteernstige
achterstand

Geenernstige
achterstand
+

-

+
-

+ is grotere kans op (ernstigere) achterstanden, - minder kans op (ernstigere) achterstanden.

De factoren tijdsoriëntatie, ‘attitude to debt’, sociale steun en ‘financial literacy’ zijn
significant bij de schuldsituatie en onderscheiden tussen respondenten zonder en
met financiële achterstanden.
‘Locus of control’, ’self-control’ en hebzucht hebben geen verband. Deze laatste
persoonskenmerken verschillen dus niet significant tussen de respondenten met en
zonder financiële achterstanden.
Als respondenten meer op de toekomst zijn gericht, dan neemt de kans op financiële
achterstanden af. Er is geen verband gevonden tussen tijdsoriëntatie en het verschil
tussen lichte en ernstige achterstanden. Als respondenten een positi evere houding
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hebben ten opzichte van geld lenen, dan neemt de kans op financiële achterstanden
toe. Net als bij tijdsoriëntatie is er geen verband gevonden tussen ‘attitude to debt’
en het verschil tussen lichte en ernstige achterstanden. Respondenten die slechter
scoren op financiële kennis hebben een grotere kans dat zij financiële problemen
hebben. ‘Financial literacy’ speelt alleen een rol bij ernstige schuldsituaties. Het
concept is niet significant bij de groep geen achterstanden versu s lichte
achterstanden. Hetzelfde geldt voor sociale steun: respondenten die minder sociale
steun ervaren, hebben een grotere kans dat zij ernstige financiële achterstanden
hebben.
In dit onderzoek zijn de factoren van financieel gedrag en de psychologische
concepten niet in één multivariate analyse onderzocht. Het is dus goed mogelijk dat
sociale steun niet significant blijkt te zijn als ook de factoren van financieel gedrag
worden meegenomen, omdat dan de factoren van groter belang blijken te zijn.
De uitkomsten laten met name zien dat concepten die niet direct op de
schuldsituatie van invloed zijn, zoals ‘locus of control’, ’self-control’ en hebzucht, wel
degelijk te maken kunnen hebben met het ontstaan van schulden. Zij beïnvloeden
immers het gedrag dat de oorzaak van de schuldsituatie is.
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8 Conclusies en aanbevelingen
De centrale probleemstelling van deze dissertatie is de volgende:
Welk gedrag is aan te merken als financieel gezond gedrag en welke variabelen
belemmeren of bevorderen de uitvoering van dat gedrag?
Naar aanleiding van de deskresearch en het empirisch exploratief onderzoek kan
worden geconcludeerd dat in de ‘financiële problemen’ komen niet een enkele
gedraging betreft. Financieel gezond gedrag bestaat uit diverse gedragingen die
gezamenlijk leiden tot financiële gezondheid of juist financiële ongezondheid. Deze
verschillende financiële gedragingen hebben op hun beurt weer verschillende
determinanten die samenhangen met dat gedrag. Hoewel op basis van alleen dit
onderzoek niet is vast te stellen hoe de verbanden lopen wordt wel duidelijk dat
psychologische determinanten verband houden met de schuldsituatie en
belangrijker, met het financiële gedrag van personen. Welke determinanten een rol
spelen behandel ik in de volgende paragrafen. In paragraaf 8.1 worden kort de
conclusies per onderzoeksvraag toegelicht. In paragraaf 8.2 worden de
overkoepelde conclusies gegeven en in paragraaf 8.3 de beperkingen van dit
onderzoek. In paragraaf 8.4 worden de aanbevelingen voor verder onderzoek
gedaan en tot slot worden in paragraaf 8.5 de aanbevelingen voor het werkveld
gegeven.

8.1 Conclusies onderzoeksvragen
In deze paragraaf worden per onderzoeksvraag de belangrijkste conclusies
besproken. In paragraaf 8.1.1 worden de conclusies uit de deskresearch besproken,
in paragraaf 8.1.2 de conclusies uit het empirisch onderzoek.
8.1.1

Conclusies deskresearch

Voor de deskresearch zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd. Hieronder worden
per onderzoeksvraag de conclusies besproken.
Onderzoeksvraag 1 luidt: Wat is er al bekend over de vraag welk gedrag als
financieel gezond is aan te merken?
Op basis van de huidige literatuur zijn twee definities geformuleerd. Als eerste de
definitie van financieel gezond. Deze luidt als volgt:
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“Financieel gezond zijn personen die geen achterstanden in betalingen hebben van
meer dan een maand. Zij hebben geen achterstanden op het aflossen van leningen,
noch hebben zij (een) achterstallige rekening(en).”
Vervolgens is op basis van deze definitie de definitie financieel gezond gedrag
geformuleerd. Deze luidt als volgt:
“Financieel gezond gedrag is gedrag dat voorkomt dat er achterstanden in
betalingen ontstaan nu en in de toekomst. Om dit gedrag te vertonen is het
noodzakelijk dat de uitgaven in lijn zijn met de inkomsten en dat er goed financieel
beheer wordt gepleegd. Dit laatste houdt onder meer in dat mensen vooruit plannen
op de middellange en lange termijn, zich bewust zijn van de financiële risico’s die ze
lopen en daar maatregelen voor treffen (buffer aanleggen, vaste lasten beperken
etc.).”
Beide definities geven een globale omschrijving van het gezonde financiële gedrag ;
wat dat gedrag dan precies is staat in de Nibud-competenties (zie paragraaf 2.6.2).
Deze Nibud-competenties vormen een goed uitgangspunt om richtlijnen voor gezond
financieel gedrag vast te stellen en daarom is er voor gekozen om de Nibudcompetenties in deze dissertatie als input te gebruiken om het financieel gezonde
gedrag te kunnen analyseren.
Het tegenovergestelde van financieel gezond is financieel ongezond. Bij
huishoudens die financieel ongezond zijn, is er sprake van een schuldsituatie. In
deze dissertatie wordt gesproken van een schuldsituatie als er sprake is van kosten
voor de schuldeiser of de maatschappij.
Onderzoeksvraag 2 luidt: Welke factoren beïnvloeden financieel gezond gedrag
volgens de gedragstheorieën?
Uit de in deze dissertatie besproken theorieën, blijkt dat zowel intrapersoonlijke
determinanten, zoals persoonlijkheidskenmerken een rol spelen, maar ook
interpersoonlijke determinanten en de sociaal-culturele omgeving. Onder de
interpersoonlijke determinanten vallen bijvoorbeeld de waarden en normen in de
omgeving. In hoofdstuk 3 worden alle determinanten besproken.
Tot slot wordt in deze paragraaf de conclusie op onderzoeksvraag 3 besproken. De
onderzoeksvraag luidt: Wat is er al bekend over de determinanten die verband
houden met een schuldsituatie?
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Het beeld dat in de onderzoeken wordt geschetst, komt overeen met de besproken
gedragstheorieën uit hoofdstuk 3. De belangrijkste determinanten worden hier kort
aangehaald.
Binnen de intrapersoonlijke determinanten komen de volgende determinanten naa r
voren: ‘self-efficacy’, persoonlijke competentie en persoonlijkheidskenmerken. Bij
deze persoonlijkheidskenmerken spelen met name ‘locus of control’, tijdsoriëntatie
en ‘self-control’ een rol.
Binnen de interpersoonlijke determinanten betreft het vooral de opvoeding en de
normen en waarden in de sociale omgeving.
Tot slot de sociaal-culturele determinanten, waar met name de persoonlijke sociaaleconomische omgeving van belang is. Ervaren sociale steun is toegevoegd aan
deze determinanten. Hoewel sociale steun nauwelijks is onderzocht, blijkt dit wel
belangrijk vanuit de literatuur en het werkveld.
8.1.2

Conclusies empirisch onderzoek

Met de beantwoording van de onderzoeksvragen 1 tot en met 3 is de deskresearch
afgerond. De conclusies van die vragen zijn als input gebruikt voor de
onderzoeksvragen 4 tot en met 6.
Onderzoeksvraag 4 luidt: Welk financieel gedrag hangt samen met de
schuldsituatie?
Uit de kwantitatieve analyses blijkt dat een vijftal factoren

37

significant samenhangen

met het al dan niet hebben van een schuldsituatie. Het betreft de factoren
‘administratie’, ‘post’, ‘besteden’, ‘vooruit plannen’ en de laatste factor ‘financiële
producten’. Een oorzakelijk verband is met deze statistische analyses niet
aangetoond.
Uit de analyses blijkt dat respondenten die hun administratie minder vaak bijhouden
en controleren, vaker in een schuldsituatie zitten (factor ‘administratie’).
Ditzelfde geldt voor respondenten die het moeilijk vinden om hun papieren bij elkaar
te vinden (factor ‘post’); ook zij hebben een grotere kans dat zij een achterstand
hebben.
Respondenten die op de prijs letten en vergelijken voor ze een aankoop doen,
hebben een grotere kans dat zij in een schuldsituatie zitten (factor ‘besteden’).
Er is een verband gevonden tussen vooruit plannen en de schuldsituatie.
Respondenten die minder vooruit plannen, lopen ook een groter risico dat zij een
financiële achterstand hebben.

37

Een factor bestaat uit meerdere items, zie paragraaf 6.3.
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Tot slot blijkt dat respondenten die vaker de voorwaarden van hun financiële
producten controleren en producten vergelijken (factor ‘financiële producten’) een
grotere kans lopen dat zij financiële achterstanden hebben.
Opvallend is de factor ‘besteden’. Over het algemeen wordt aangenomen dat
respondenten die beter op hun uitgaven letten, minder kans lopen op het hebben
van financiële problemen. Het is goed mogelijk dat het gedrag dat onder de factor
‘besteden’ valt, geen oorzaak, maar een gevolg is van de schuldsituatie. Het
kwalitatieve onderzoek lijkt deze aanname te bevestigen. In de interviews geven de
respondenten aan dat zij hun uitgavenpatroon aanpassen als ze moeilijker kunnen
rondkomen.
Ook de factor ‘financiële producten’ is anders dan in de Nibud -competenties wordt
aangenomen; respondenten die het gewenste gedrag uitvoeren dat in de
competenties wordt beschreven, hebben vaker te maken met een schuldsituatie.
Ook hier is het aannemelijk dat de respondenten pas beter zijn gaan opletten nadat
ze moeilijker konden rondkomen. In de interviews gaven de respondenten aan dat
ze, waar mogelijk, ook zijn gaan bezuinigen op producten en eventuele
abonnementen hebben aangepast of opgezegd. Uitzondering hierop waren de
respondenten met problematische schulden, die vaak aangaven dat ze niets deden,
omdat ze andere problemen hadden, of niet wisten hoe ze het moesten aanpakken.
Uit de interviews blijkt dat de respondenten hun post en administratie beter gaan
bijhouden als er financiële achterstanden zijn. De meeste respondenten geven aan ,
voorheen helemaal geen prioriteit te hebben gegeven aan de administratie en de
post. Dit lijkt strijdig met de bevinding uit de data dat respondenten met
achterstanden slechter zijn in het bijhouden van hun post. Het meest waarschijnlijk
is dat de respondenten met financiële achterstanden wel beter hun post zijn gaan
bijhouden, maar nog steeds niet evenveel of even uitgebreid als huishoudens
zonder achterstanden. Ze maken dus iets goed, maar zijn nog steeds slechter dan
de huishoudens zonder schuldsituatie.
Uit de kwantitatieve analyses blijkt dat huishoudens die niet vooruit plannen, vaker
in een schuldsituatie zitten. Op basis van de interviews kan voorzichtig worden
geconcludeerd dat hier sprake is van een oorzakelijk verband. Respondenten die
niet vooruit plannen, hebben een grotere kans om een schuldsituatie te hebben. Dit
blijkt onder andere uit het feit dat geïnterviewden met financiële problemen ook v óór
het ontstaan van die problemen geen spaargeld hadden en dat huishoudens zonder
financiële problemen dat meestal wel hebben en hadden.
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Uit de kwantitatieve analyses blijkt ook dat respondenten die geen automatische
incasso, of geen spaarrekening hebben of moeite hebben bij het vinden van
informatie, vaker te maken hebben met financiële achterstanden.
De factoren ‘binding’, ‘weet vaste lasten’, ‘overzicht’, ‘voorwaarden checken’ en de
factor ‘aanschaffen financieel product’ zijn niet significant bij de analyse wel en geen
financiële achterstanden. Opvallend zijn met name de factor ‘overzicht’ en ‘weet
vaste lasten’. Aangenomen wordt dat het niet hebben van overzicht en niet weten
wat je te besteden hebt, de kans op financiële problemen vergroot. Op basis van
deze analyses blijkt dit minder relevant te zijn. De factor ’binding’ is een factor die
wordt aangeraden om toe te passen om zo meer grip te krijgen. De laatste twee
factoren ‘voorwaarden checken’ en ‘aanschaffen financieel product’ worden met
name voor financiële gezondheid op de lange termijn aangeraden ; het is dus niet
vreemd dat deze factoren geen direct verband hebben met de schuldsituatie.
Wat verder opvallend is, is dat er een verschil bestaat in het financiële gedrag
tussen de respondenten met een lichte en een ernstige schuldsituatie; dit komt
zowel uit de kwalitatieve, als de kwantitatieve analyses naar voren. De statistische
analyses geven geen indicatie hoe dit verband loopt. Het is mogelijk dat mensen ,
doordat ze in de schuldsituatie belanden, ander gedrag gaan vertonen ; maar het kan
ook zijn dat de respondenten met ernstige financiële achterstanden altijd al ander
gedrag lieten zien.
Respondenten die hun administratie minder vaak bijhouden en controleren , lopen
een grotere kans dat zij ernstige financiële achterstanden hebben.
Alleen respondenten met lichte financiële achterstanden houden hun bestedingen
beter in de gaten ten opzichte van respondenten zonder financiële achterstanden.
Ook respondenten die het moeilijk vinden om hun papieren bij elkaar te vinden,
lopen een groter risico dat zij een lichte achterstand hebben; zij hebben geen
verhoogde kans op ernstige financiële achterstanden.
Respondenten met lichte financiële achterstanden maken vaker gebruik van
bindingstechnieken, dan respondenten zonder of met ernstige financiële
achterstanden. Dit geldt ook voor de factor ‘financiële producten’.
Respondenten met lichte financiële achterstanden controleren de voorwaarden van
hun financiële producten vaker en zij vergelijken hun producten voor de aanschaf
beter, dan respondenten zonder financiële achterstanden of met ernstige financiële
achterstanden.
Opvallend is dat de respondenten met ernstige financiële achterstanden, vaker dan
respondenten met lichte achterstanden, aangeven hun financiële producten te
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bekijken en te controleren of deze overeen komen met hun persoonlijke
voorwaarden.
Respondenten met ernstige financiële achterstanden zijn betere op de hoogte van
hun vaste lasten in vergelijking met de groep zonder financiële achterstanden.
Vervolgens is onderzocht welke variabelen samenhangen met het financiële gedrag.
Onderzoeksvraag 5 luidt: Welke variabelen hangen samen met het financiële gedrag
dat personen met een schuldsituatie vertonen?
Mijns inziens is de belangrijkste conclusie dat de verschillende factoren van
financieel gedrag significant samenhangen met andere psychologische concepten,
houding en sociale steun. Concreet betekent dit dat het relevant is te weten welk
gedrag al dan niet wordt vertoond door een persoon met financiële problemen, om
vervolgens daarop de ondersteuning aan te passen. Niet bijhouden van de post en
moeite hebben met letten op de uitgaven, wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de
zelfcontrole van mensen. Bij interventies is het dus goed om daarop te letten en niet
op een factor als hebzucht, aangezien er geen verband is tussen hebzucht en post
bijhouden. Bij vooruit plannen is hebzucht echter wel van belang en zou het onder
controle krijgen van de hebzucht als interventie moeten worden ingezet. In tabel 8.1
staan de verbanden benoemd.
Tabel 8.1: Conclusies onderzoeksvraag 5
Factor
‘administratie’
In schuldsituatie
Tijdsoriëntatie
‘Locus of control’
‘Self-control’
Hebzucht
‘Attitude to debt’
Sociale steun
‘Financial
literacy’
TPB-attitude
TPB-norm

Factor
‘post’

Factor
‘besteden’

Factor
‘vooruit
plannen’

Factor
‘financiële
producten’

+
+
-

-

-

-

-

-

+

+
+

+
+

+

+

+

Norm 1 +
Norm 2 -

TPB-PBC
TPB-intentie

+

‘Self-efficacy’

+

+

+
+

Toelichting: + is grotere kans dat respondent dat gedrag vertoont, - minder kans op dat
gedrag
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-

+

+

Onderzoeksvraag 6 luidt: Welke variabelen hangen direct samen met de
schuldsituatie van personen?
Bij de psychologische variabelen is een significant verband gevonden tussen het al
dan niet hebben van financiële problemen en de volgende concepten: tijdsoriëntatie,
‘attitude to debt’, sociale steun en ‘financial literacy’. Respondenten die gericht zijn
op de korte termijn, lopen een groter risico dat zij financiële problemen hebben.
Respondenten met een positieve houding t.o.v. leningen en schulden, hebben ook
een grotere kans in de financiële problemen te verkeren. Ook een grotere kans op
financiële achterstanden, met name op ernstigere achterstanden, hebben
respondenten die minder sociale steun ervaren en/of respondenten die slechter
scoren op financiële kennis.
Naast een vergelijking tussen geen financiële problemen en wel problemen is ook
geanalyseerd of er verschillende concepten een rol spelen bij geen, lichte en
ernstige achterstanden. De concepten ‘locus of control’, ‘self-control’ en hebzucht
zijn in géén van de drie analyses significant en verklaren geen varianti e tussen de
groepen. Ook in de eerste analyse, geen financiële achterstanden versus financiële
achterstanden verklaren deze concepten niets van de variantie. Sociale steun
daarentegen, is bij bijna alle analyses significant: er is alleen geen onderscheid op
sociale steun bij geen en lichte schuldsituaties gevonden. De analyses zeggen niets
over de causaliteit.
Respondenten die meer zijn gericht op de korte termijn, lopen een groter risico dat
zij financiële problemen hebben. Het concept tijdsoriëntatie onderscheidt echter niet
in de ernst van de problematiek. Hetzelfde geldt voor houding ten opzichte van het
hebben van leningen en schulden. ‘Financial literacy’ speelt juist een rol bij ernstige
schuldsituaties. Het concept is niet significant bij de groep g een financiële
achterstanden versus lichte financiële achterstanden.
Er is dus niet alleen een verschil tussen personen met en zonder achterstanden ; ook
personen met lichte en ernstige financiële problemen verschillen in hun financiële
gedrag en persoonskenmerken van elkaar.
Alvorens in paragraaf 8.3 de beperkingen van dit onderzoek te bespreken en in
paragraaf 8.4 en 8.5 te komen tot aanbevelingen voortvloeiend uit dit onderzoek,
worden in paragraaf 8.2 de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek besproken.
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8.2 Belangrijkste conclusies
De belangrijkste conclusies naar mijn mening is als eerste de conclusie dat er
verschillende financiële gedragingen zijn die verband houden met de schuldsituatie
en als tweede de conclusie dat deze gedragingen een verband hebben met
verschillende variabelen. Maatwerk en inzicht in het gedrag van een schuldenaar is
dus noodzakelijk.
Een derde bevinding die ik wil bespreken, is dat kan worden gesteld dat er
verbanden zijn die zeer waarschijnlijk bijdragen aan de schuldsituatie, maar er zijn
ook verbanden gevonden die juist lijken te ontstaan als gevolg van de financiële
problemen. Voorbeelden van dit laatste verband zijn: beter letten op de bestedingen
en aan de slag gaan met de financiële producten die zijn afgesloten. Financiële
problemen hebben, leidt dus ook tot ander financieel gedrag.
De laatste bevinding sluit hierbij aan. Schaarste en het hebben van financiële
achterstanden kunnen deels het verschil in gedrag verklaren tussen lichte en
ernstige schuldenaren, maar ik vermoed dat de groep met ernstige financiële
achterstanden een andere groep is dan de groep respondenten met li chte financiële
achterstanden, en dus om een andere aanpak vraagt. Hieronder worden deze vier
bevindingen toegelicht: het financiële gedrag, het financiële gedrag en de
achterliggende variabelen, oorzaak en gevolg en ten slotte schuldenaren zijn geen
homogene groep.
Het financiële gedrag
Als eerste het vaststellen van het financiële gedrag. De volgende financiële
gedragingen zijn significant bij respondenten met een schuldsituatie en zijn dus de
financiële gedragingen waar meer aandacht voor zou moeten komen. Respondenten
die hun administratie minder vaak bijhouden en controleren, hebben een grotere
kans dat zij in een schuldsituatie zitten. Daarnaast is de kans groter dat
respondenten die het moeilijk vinden om hun papieren bij elkaar te vinden , in een
schuldsituatie verkeren. Beide verbanden lijken oorzakelijk; omdat de administratie
en de post slechter worden bijgehouden, ontstaan de problemen. Ditzelfde geldt
voor het vooruit plannen.
Respondenten die minder vooruit plannen, lopen een groter risico dat zij financiële
achterstanden hebben. Ook hier lijkt het verband oorzakelijk te zijn: door een gebrek
aan vooruit plannen ontstaan er problemen.
Dat geldt niet voor de factor ‘besteden’. Respondenten die op de prijs letten en deze
vergelijken voor ze een aankoop doen, hebben een grotere kans dat zi j in een
schuldsituatie zitten. Het verband lijkt hier echter te zijn, dat de respondenten beter
zijn gaan opletten, omdat er financiële achterstanden zijn ontstaan. Dit wordt
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bevestigd in de interviews en ook uit de vervolganalyse waaruit blijkt dat de
schuldsituatie significant is bij de factor ‘besteden’. Ook respondenten die vaker de
voorwaarden van hun financiële producten controleren en producten vergelijken ,
lopen een groter risico dat zij een financiële achterstand hebben. Ook hier lijkt het
meer controleren en vergelijken, een gevolg van de schuldsituatie en niet zozeer
een oorzaak.
Respondenten die geen automatische incasso hebben, hebben vaker te maken met
een schuldsituatie. Wederom geldt hier dat het verband lijkt te zijn dat de
respondent stopt met automatische incasso's als er financiële problemen ontstaan.
In de interviews wordt als reden gegeven dat zij dan weinig invloed hebben op het
moment van afschrijven. Tussen het niet hebben van een spaarrekening en vooruit
plannen bestaat waarschijnlijk een verband. De respondenten die geen
spaarrekening hebben, lopen een groter risico om een schuldsituatie te hebben. Het
is aannemelijk dat deze groep ook minder vooruit kijkt. Tot slot hebben
respondenten die moeite hebben bij het vinden van informat ie, vaker een
schuldsituatie. Het is niet duidelijk of ze meer of andere informatie zoeken omdat ze
in een schuldsituatie zitten of dat zij hierdoor in de problemen zijn gekomen.
Met name de gedragingen waar mogelijk een oorzakelijk verband is, het gedra g leidt
tot financiële problemen, dienen extra aandacht te krijgen. Het gaat dan om de
administratie en post bijhouden, vooruit plannen en moeite hebben bij het vinden
van informatie. Het oorzakelijk verband is niet aangetoond in de analyses, maar er is
een indicatie op basis van de beschikbare literatuur en de interviews.
Het financiële gedrag en de achterliggende variabelen
De financiële gedragingen die verband houden met de schuldsituatie, hebben
diverse variabelen die daarmee samenhangen. De analyses h ebben alleen
betrekking op de factoren die zijn vastgesteld binnen de verschillende
competentiegebieden van de Nibud-competenties. Er zijn naar mijn mening twee
opvallende conclusies. Als eerste verschillen de variabelen die van invloed zijn bij
de factoren; bij de gedragingen verschillen de psychologische concepten die een rol
spelen. Als tweede valt op dat er een drietal variabelen zijn die bij de meeste
factoren een rol spelen. Dit zijn met name de eigen houding ten opzichte van het
gewenste gedrag (bij vier van de vijf factoren) en de ‘attitude to debt’, ‘self -efficacy’
en de intentie die personen hebben om het gewenste gedrag uit te voeren ( bij drie
van de vijf factoren).
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Als we het gedrag van schuldenaren willen aanpakken, dan moet - zoals hiervoor
gesteld - als eerste worden gekeken welk financieel gedrag de schuldenaar
vertoont. Voor het kiezen van een effectieve interventie is het daarna van belang te
weten welke variabelen een rol spelen bij het al dan niet uitvoeren van dat gedrag.
Hieronder bespreek ik per competentiegebied welke variabelen samenhangen met
het gedrag.
Onder het competentiegebied ‘in kaart brengen’ vallen de factoren ‘administratie’ en
‘post’. Het al dan niet bijhouden van de administratie, heeft een verband met de
tijdsoriëntatie en ‘locus of control’. Respondenten die hun administratie goed
bijhouden, hebben een grotere kans dat zij meer op de toekomst zijn gericht en dat
zij een externe ‘locus of control’ hebben. Dat laatste betekent dat zij meer extern
gedreven zijn om hun administratie bij te houden. Dit verband lijkt in de eerste
instantie wat vreemd. Welllicht dat respondenten onder de druk van de crisis, door
inkomensterugval of door andere externe oorzaken, zich nu genoodzaakt zien meer
aan hun administratie te doen. Respondenten die meer sociale steun ervaren,
hebben ook een grotere kans dat zij hun administratie bijhouden. Tevens is de kans
groter dat respondenten die een positieve houding hebben ten opzichte van het
bijhouden van hun uitgaven en inkomsten, hun administratie overzichtelijker hebben
en dat geldt ook voor respondenten die de intentie hebben overzicht te houden. Bij
respondenten die een hogere ‘self-efficacy’ hebben, is de kans groter dat hun
administratie op orde is. Tot slot is er een verband tussen de normen in de
omgeving over het bijhouden van de inkomsten en uitgaven en het bijhouden van de
administratie. Als de omgeving positief is, zal de respondent eerder de administratie
bijhouden.
De factor ‘post’ valt ook onder het competentiegebied ‘in kaart brengen’. Hoewel in
eerste instantie de factoren op elkaar lijken en ze onder hetzelfde gebied vallen, zijn
er toch andere variabelen die van invloed zijn. Zo spelen ‘locus of control’, sociale
steun en ‘self-efficacy’ geen rol bij het bijhouden van de post. ‘Self -control’ speelt
wel een rol. Respondenten die meer ‘self-control’ hebben, houden vaker hun post
bij. Personen die negatief aankijken tegen het hebb en van schulden, hebben een
grotere kans dat zij hun post bijhouden. Ook respondenten die positief staan
tegenover het hebben van overzicht over hun inkomsten en uitgaven , hebben een
grotere kans dat zij de post bijhouden. ‘Self-control’ speelt dus geen rol bij de
administratie, waaronder het bijhouden van de uitgaven en inkomsten valt, maar wel
bij het kunnen terugvinden van de post. Actie ondernemen en controleren wordt
waarschijnlijk op een andere manier behandeld en ervaren, dan het wegbergen van
de administratie.
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De factor ‘besteden’ valt onder het competentiegebied ‘verantwoord besteden’.
Wederom is hier een verband met de ‘locus of control’: respondenten met een
externe ‘locus of control’, hebben een grotere kans dat zij op hun uitgaven letten.
Daarvoor is mogelijk dezelfde verklaring van toepassing als voor de factor
‘administratie’. De respondenten voelen zich door de huidige (persoonlijke)
economische omstandigheden genoodzaakt meer op hun uitgaven te letten.
Respondenten met een hogere ‘self-control’ hebben een grotere kans dat zij op hun
uitgaven letten en artikelen in de aanbieding kopen. Personen met een negatieve
houding t.o.v. schulden hebben ook een grotere kans dat zij op hun uitgaven letten.
Tot slot blijkt ook dat respondenten die aangeven dat zij de intentie hebben op hun
uitgaven te letten, een grotere kans hebben dat zij dat daadwerkelijk doen. Sturen
op de intentie heeft hierbij dus nut. Dat is niet het geval bij de factor ‘post’.
De factor ‘vooruit plannen’ valt onder het competentiegebied ‘vooruit kijken’. Het
gericht zijn op de lange termijn vergroot de kans dat geld opzij wordt gelegd voor
later; hebzucht verkleint de kans juist. Omdat dit beide psychologische concepten
zijn, kan worden aangenomen dat hier sprake is van een oorzak elijk verband; door
de tijdsoriëntatie en de hebzucht wordt het gedrag van vooruit plannen beïnvloed.
Personen met een negatieve houding t.o.v. schulden hebben ook meer kans om
geld opzij te leggen voor later. Personen met een positieve houding ten opzicht e van
geld opzij leggen voor zowel geplande als voor ongeplande uitgaven, hebben ook
een grotere kans dat zij daadwerkelijk geld opzij hebben gelegd voor later. Bij de
houding kan het verband ook andersom zijn. Doordat het niet of nauwelijks lukt om
geld opzij te zetten, wordt de persoon ook steeds negatiever ten opzichte van
sparen. Aannemelijk is ook dat er al een negatieve houding is, maar dat deze
negatiever wordt doordat sparen niet lukt. Tot slot, als er sprake is van een hogere
‘self-efficacy’, dan is de kans ook groter dat de consument geld opzij heeft gelegd
voor later. De consument die denkt dat het hem lukt, zal vaker geld opzij leggen. Het
denken dat het zal lukken, wordt uiteraard ook versterkt door daadwerkelijk succes,
dus geld dat opzij is gezet. Hier zal de ‘self-efficacy’ worden versterkt door het
uitvoeren van het gewenste gedrag. De causaliteit zal waarschijnlijk dus twee kanten
op lopen.
De factor ‘financiële producten’ valt onder het competentiegebied ‘bewust financiële
producten afsluiten’. Respondenten die meer op de lange termijn zijn gericht ,
hebben een grotere kans dat zij vaker de voorwaarden van hun financiële producten
controleren en producten vergelijken. Dat geldt ook voor respondenten die meer
sociale steun ervaren, een positieve houding hebben ten opzichte van het
controleren van de voorwaarden, de intentie hebben om dat te doen en tot slot ook
een hogere ‘self-efficacy’ hebben. Voor de houding en de ‘self-efficacy’ geldt
wederom dat deze mogelijk wordt versterkt door de uitvoering van het gedrag.
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Deze conclusie moet ook in het licht van de theorie uit hoofdstuk 3 worden bezien.
Schulden maken is niet één gedraging. Financiële problemen ontstaan door
verschillende financiële gedragingen. Als we de TBP als uitgangspunt ne men, dan
moet dus niet de gedraging het aangaan van achterstanden in betalingen, als het
bestudeerde gedrag worden genomen. De financiële gedragingen die leiden tot deze
achterstanden moeten worden bestudeerd. Het maken van betalingsachterstanden
bestaat immers uit verschillende. De financiële gedragingen die leiden tot deze
achterstanden, zoals administratie bijhouden. Dit financiële gedrag heeft uiteindelijk
de achterstanden in de betalingen tot gevolg. Er ontbreekt dus een schakel in de
theorie, die van de stapeling van de gedragingen. Waar Flay e.a. al wel kijken naar
de puzzel van de determinanten die een rol spelen, wordt er nog te weinig gekeken
naar de puzzel van alle gedragingen die opgeteld leiden tot financiële problemen.
De onderzoeken besproken in hoofdstuk 4 nemen mijn inziens deze puzzel ook te
weinig mee. Aansluitend op de theorieën besproken in hoofdstuk 3, kan wel worden
geconcludeerd dat zowel op de intra-, interpersoonlijke als de sociaal-culturele
omgeving van invloed is op het financiële gedrag van mensen. De theorie van Ajzen
komt niet heel sterk terug in de analyses, de intentie speelt bij de meeste
gedragingen wel een rol.
Oorzaak én gevolg?
Een andere opvallende conclusie is dat het hebben van een schuldsituatie niet
geheel door dezelfde variabelen wordt verklaard als de financiële gedragingen. De
variabelen ‘locus of control’, ‘self-control’ en hebzucht zijn niet significant in de
analyses waar de schuldsituatie als afhankelijke variabele is genomen. Echter zoals
hiervoor is beschreven, spelen deze variabelen wel een rol bij de verschillende
financiële gedragingen. Tijdsoriëntatie, ‘attitude to debt’, sociale steun en ‘financial
literacy’ hebben wel een direct verband met de schuldsituatie. Het kan zijn dat dit
verband wegvalt als de financiële gedragingen mee worden genomen in de analyse.
Echter binnen de opzet van dit onderzoek was dat niet mogelijk. Dit zou inhouden
dat de variabelen proxy-variabelen zijn, of dat er zowel een direct verband is tussen
deze variabelen en het financiële gedrag, alsmede een direct verband met de
schuldsituatie. De variabelen zouden dan via verschillende wegen de schuldsituatie
beïnvloeden. Met name bij de eerste drie variabelen is dit goed denkbaar. Door een
schuldsituatie komt een consument in een periode van schaarste terecht. Schaarste
zorgt voor een tunnelvisie die de tijdsoriëntatie van mensen kan beïnvloeden (Shah
e.a., 2012).
Mensen met weinig bestedingsruimte zijn constant bezig met de problemen die op
dat moment hun denkvermogen innemen: de geldproblemen die zich vandaag
aandienen zijn belangrijk, die moeten worden opgelost. Alle andere problemen zijn
onzichtbaar. De toekomst wordt niet of nauwelijks meegenomen in de afwegingen
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van mensen. Ook personen die van nature lange-termijndenkers zijn, gaan zich door
schaarste steeds meer op de korte termijn richten. Mensen met een laag inkomen,
laag besteedbaar budget of lichte financiële problemen, zullen zich volgens deze
theorie dus richten op de problemen nu en de toekomst verwaarlozen, waardoor zi j
in de toekomst grotere problemen krijgen. Dit is het gevolg van de tunnelvisie die
optreedt. Een positiever ‘attitude to debt’, kan juist worden veroorzaakt door de
schuldsituatie (Chien & Devaney, 2001; Davies & Lea, 1995). Davies en Lea
concluderen dat een toename van schulden eerder gebeurt dan de toename in
tolerantie ten opzichte van de houding van schulden. Personen met schulden
worden toleranter en zijn meer geneigd schulden aan te gaan. In de aanbevelingen
voor vervolgonderzoek in paragraaf 8.4 kom ik hierop terug.
Schuldenaren geen homogene groep
Als laatste is het opvallend dat het financiële gedrag van personen verschilt bij de
respondenten met lichte en ernstige financiële achterstanden. Dit geldt ook voor de
psychologische variabelen. Op basis van dit onderzoek is niet te stellen dat
personen met lichte financiële problemen een groep met andere
persoonlijkheidskenmerken zijn, dan de personen met ernstige achterstanden. Het
kan zijn dat de situatie maakt dat je ander gedrag gaat vertonen en ook andere
psychologische variabelen een grotere rol gaan spelen. Echter wel kan worden
geconcludeerd dat er een duidelijk verschil is tussen beide groepen.
Ook bij het verschil tussen personen in een lichte en in een ernstige schuldsituatie ,
zijn de variabelen ‘locus of control’, ‘self-control’ en hebzucht niet significant. Er is
geen verschil in tijdsoriëntatie en in de ‘attitude to debt’ die een deel van de
variantie tussen de lichte schuldenaren en de ernstige schuldsituatie verklaart. Wel
ervaren respondenten met ernstige financiële achterstanden nog minder steun , dan
de respondenten met lichte financiële achterstanden en zij scoren slechter op
‘financial literacy’. De financiële kennis van respondenten met ernstige financiële
achterstanden is dus lager. Het gaat hier om feiten; het is onwaarschijnlijk dat je de
kennis vergeet, omdat er sprake is van ernstige financiële problemen. Dat voedt het
vermoeden dat de groep met ernstige financiële achterstanden een andere groep is
dan de groep respondenten met lichte financiële achterstanden en dus vraagt om
een andere aanpak.
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8.3 Beperkingen onderzoek
Alvorens aanbevelingen voor toekomstig onderzoek te doen, worden eerst enkele
beperkingen van dit onderzoek beschreven. Vervolgens beschrijf ik welke
vervolgstappen volgens mij noodzakelijk zijn om in de toekomst
schuldenproblematiek beter te kunnen aanpakken.
Dit onderzoek kent een aantal beperkingen.
Ten eerste, het betreft cross-sectioneel onderzoek, waardoor de geschiedenis en
met name het verloop van geen schuldsituatie, naar lichte, naar ernstige
schuldsituatie niet in kaart wordt gebracht. Om meer zicht te krijgen op dit verloop
en de rol van het financiële gedrag, is longitudinaal onderzoek noodzakelijk.
Een tweede beperking is dat in het tweede onderzoek is gekozen om per
competentiegebied een deelonderzoek uit te voeren, vanwege de lengte van de
vragenlijst. Hierdoor is het niet mogelijk om in de analyse zowel alle financiële
gedragingen als de psychologische variabelen mee te nemen die verband zoud en
kunnen houden met de schuldsituatie. Hierdoor wordt onvoldoende duidelijk welke
psychologische variabelen, ongeacht het financiële gedrag van een schuldenaar, de
grootste rol spelen in een schuldsituatie. Echter door op deze manier het onderzoek
op te zetten, wordt juist welk duidelijk welke psychologische variabelen een rol
spelen bij het specifieke financiële gedrag. Zo kan er gericht naar interventies voor
dat gedrag worden gezocht.
De derde beperking van dit onderzoek is het online surveyonderzoekskarakter. De
antwoorden van de respondent zijn een weergave van de realiteit van de
respondent. Er is kans op sociaal wenselijke antwoorden. Ter voorkoming hiervan
zijn controlevragen opgenomen; deze kunnen de sociale wenselijkheid echter nooit
helemaal uitsluiten. Door de antwoorden, en met name de schuldsituatie te
controleren, kan dit worden voorkomen. Voor vervolgonderzoek zou een combinatie
van database- en surveyonderzoek wenselijk zijn. Bovendien is er door dit type
online surveyonderzoek weinig zicht op de non-respons. In de dataset zijn
respondenten opgenomen die voldoende variatie hebben op de meeste
achtergrondkenmerken; echter respondenten zonder internet zijn uitgesloten van dit
onderzoek.
Tot slot moet worden benadrukt dat dit een exploratief onderzoek betreft.
Vervolgonderzoek naar de afzonderlijke invloed van de factoren van financieel
gedrag en determinanten die dat gedrag beïnvloeden, is wenselijk.
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8.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Op basis van de conclusies worden vier aanbevelingen voor verder onderzoek
geformuleerd.
Als eerste, wat aansluit op de opmerking omtrent de beperking ten aanzien van het
cross-sectionele onderzoek, is verdiepend onderzoek nodig naar de financiële
gedragingen en psychologische variabelen bij de verschillende gradaties in
schuldsituatie. In de praktijk wordt aangenomen dat iedereen die een lichte
schuldsituatie heeft, ook een risico loopt op problematische schulden. Het wordt
daarom noodzakelijk geacht om deze groepen zo snel mogelijk in beeld te hebben
en interventies aan te bieden. Als duidelijker wordt dat niet iedereen die lichte
financiële achterstanden heeft, daadwerkelijk risico loopt op ernstige financiële
problemen en hoe degenen die wel risico lopen op ernstige achterstanden kunnen
worden onderscheiden, dan kan schuldenproblematiek effectiever en efficiënter
worden aangepakt. Longitudinaal onderzoek kan daar inzicht in verschaffen, maar
ook onderzoek waarbij de schuldcarrière meer centraal staat, helpt het werkveld om
hier meer zicht op te krijgen.
Een tweede aanbeveling voor verder onderzoek heeft ook te maken met de
causaliteit. Het is nog onduidelijk wat de invloed van een schuldsituatie is op de
escalatie van de schuldsituatie. Met name over de rol van tijdsoriëntatie, de ‘attitude
to debt’ en sociale steun is weinig bekend. Deze drie variabelen correleren met de
schuldsituatie, maar onduidelijk is of ze oorzaak of gevolg zijn. Respondenten die
zijn gericht op de korte termijn, lopen een groter risico dat zij financiële problemen
hebben. Het zou echter ook kunnen zijn dat zij, doordat ze in de financiële
problemen zitten, meer op de korte termijn gaan denken. Er kan een vorm van
schaarste optreden (Mullainathan & Shafir, 2013). Er is nog weinig bekend over
welke invloed schaarste heeft en hoe kan worden voorkomen dat personen verder
wegzakken door dit fenomeen. Datzelfde geldt voor de invloed van attitude; er is nog
weinig onderzoek gedaan naar de verandering in houding van personen do ordat ze
in de financiële problemen komen. Dit is belangrijke input om interventies te
ontwikkelen die dat proces, als dat inderdaad negatief bijdraagt aan de
schuldsituatie, te keren.
Ook hier wil ik nog kort stilstaan bij de theorie besproken in hoofdst uk 3. Schaarste
sluit het meest aan bij de ‘capability approach’. Door het fenomeen schaarste
hebben mensen minder kansen en dat beïnvloedt hun keuzes. Toch is er in alle
besproken theorieën weinig aandacht voor de invloed van bijvoorbeeld schaarste.
Ook aanpassingsgedrag wordt nergens expliciet benoemd. Impliciet gaat Ajzen in de
TPB er wel vanuit deze invloeden een rol spelen, namelijk via de drie factoren die de

295

intentie beïnvloeden. Gezien de invloed van financiële problemen op het gedrag van
mensen, zouden ook de invloeden van omstandigheden, zoals schaarste en
aanpassingsgedrag verder moeten worden onderzocht en ook theoretis ch meer
aandacht moeten krijgen.
Een derde aanbeveling voor verder onderzoek betreft de rol van de sociale
omgeving en sociale steun. Tijdens de deskresearch is gebleken dat op basis van
de theorie te verwachten is dat de sociale omgeving een grote rol speelt, zowel
positief als negatief. Er is echter nog maar weinig onderzoek gedaan. In dit
onderzoek is alleen sociale steun, als eendimensionale factor, meegenomen. De
sociale omgeving is breder dan de factor hier meegenomen. Bovendien geven
Schwarzer en Schulz (2000) aan dat er verschillende vormen van sociale steun zijn ;
binnen dit werkveld is daar mijns inziens te weinig onderzoek naar verricht, zeker in
het licht van de huidige participatiemaatschappij.
Een vierde aanbeveling betreft het onderscheid tussen typen schulden. Tijdens de
deskresearch is gebleken dat er zeer diverse schulden worden onderzocht en dat dit
tot verschillende uitkomsten leidt. Zo zijn creditcardschulden lang niet altijd een
achterstand in een betaling, maar in een lening. Er is nog weinig onderzoek
uitgevoerd naar het verschil tussen de typen schulden. In dit onderzoek is alleen
onderzocht hoe het financiële gedrag bij achterstanden is; hierbij zijn diverse
achterstanden meegenomen. Echter steeds vaker worden in het werkveld
interventies vanuit een schuldeiser, bijvoorbeeld de zorgverzekeraar , aangeboden.
Gezien de uitkomsten van de deskresearch zou het zeer goed mogelijk zijn dat er
niet alleen een onderscheid is in personen, maar dat personen ook ander gedrag bij
andere soorten schulden gaan vertonen.

8.5 Relevantie voor het werkveld
Dit onderzoek bevat verschillende conclusies die relevant zijn voor het wer kveld. In
deze paragraaf worden vier aanbevelingen voor de praktijk gegeven.
Als eerste is duidelijk dat schuldenproblematiek het gevolg is van diverse financiële
gedragingen. Achterstanden ontstaan of worden erger doordat de consument
bijvoorbeeld zijn financiën niet op orde heeft en niet vooruit plant. Het is
noodzakelijk om een beeld te krijgen welk financieel gedrag een rol speelt bij het
individu dat de dienstverlener wil ondersteunen. Ieder competentiegebied en zelfs al
de gedragingen binnen het competentiegebied, hebben andere
achtergrondvariabelen die van invloed zijn. Dat betekent dat de klant ook om een
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andere aanpak vraagt. Als een klant moeite heeft met vooruit plannen, dan is het
belangrijk om een interventie aan te bieden die de klant daarin o ndersteunt.
Maatwerk is dus van belang. Als maatwerk niet mogelijk is, dan kan worden ingezet
op het bijhouden van de inkomsten en uitgaven, administratie op orde en post
terugvinden en vooruit plannen. Dit zijn volgens dit onderzoek de belangrijkste
gedragingen waarop een schuldenaar tekortschiet. Met name de eigen houding ten
opzichte van het gewenste gedrag, de ‘attitude to debt’, ‘self -efficacy’ en de intentie
die personen hebben om het gewenste gedrag uit te voeren, zijn dan variabelen om
mee te nemen in de interventie.
De tweede aanbeveling sluit aan op de constatering dat ‘self -efficacy’, zowel bij het
bijhouden van de inkomsten en uitgaven en de administratie, als bij vooruit plannen
en financiële producten afsluiten, een rol speelt. In het werkveld staat nog steeds
het aanleren van de vaardigheden centraal. Het is echter nog maar de vraag of
consumenten de vaardigheden niet hebben of het geloof in hun eigen kunnen
missen. Dit onderzoek laat zien dat het laatste in elk geval het gedrag positief
beïnvloedt. Personen hebben ‘self-efficacy’ nodig om het gewenste gedrag te
kunnen uitvoeren. Vaak wordt van een consument heel veel in één keer gevraagd.
Ze moeten direct de hele administratie op orde brengen . Dat is een enorme taak,
wat kan bijdragen aan het er niet in geloven dat je de taak kunt volbrengen. Door de
taak in kleinere, eenvoudigere taken op te delen, kan de cliënt zelf ervaren dat hij
wel in staat is om de taak succesvol af te ronden. ‘Self -efficacy’ zou ook in
verhouding met schaarste moeten worden bezien, want juist de groep waar
schaarste speelt, vindt het vaak moeilijker om taken te volbrengen. Mijns inziens is
hier zeker nog winst te behalen in de praktijk. Professionals moeten het belang en
de rol van ‘self-efficacy’ leren kennen, gebrek aan ‘self-efficacy’ herkennen en dit
centraal zetten in hun begeleiding.
Respondenten die in een schuldsituatie belanden geven aan dat zij beter op hun
uitgaven zijn gaan letten. De schuldenaren lijken dus gemotiveerd om hun
bestedingen aan te pakken, maar ze slagen daar vaak onvoldoende in.
De derde aanbeveling is dan ook dat interventies meer kunnen worden afgestemd
op de doelgroep. De meeste respondenten in een schuldsituatie willen wel actie
ondernemen, maar weten niet hoe of doen dat onvoldoende. Als werkveld zouden
we op een andere manier en eerder de helpende hand moeten bieden. Uit de
interviews werd duidelijk dat veel respondenten aan de slag gaan na een
inkomensterugval. Dat is dan ook een moment waarop al onderste uning zou moeten
worden geboden, met name aan de kant van structureel bezuinigen. Het is
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noodzakelijk om de mogelijke risicogroepen in kaart te brengen en deze groepen in
vroegtijdig stadium te gaan en blijven ondersteunen.
De vierde aanbeveling is de sociale omgeving meer te betrekken en hun rol te
erkennen. De sociale omgeving speelt een grote rol; uit dit onderzoek blijkt dat
personen in een schuldsituatie eigenlijk weinig sociale steun ervaren, terwijl sociale
steun belangrijk is bij het uitvoeren van het financiële gedrag (met name bij de
administratie). Door meer voorlichting te geven aan de omgeving van personen met
financiële problemen kan ook de omgeving worden doordrongen van hun mogelijke
rol. Professionals kunnen hierbij helpen door ondersteuning aan de sociale
omgeving aan te bieden. Zij kunnen de omgeving in staat stellen om hun rol te
pakken.
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Ontwikkelingen na afsluiten kopij
Na het afsluiten van de kopij van het manuscript zijn nog enkele rapporten
geschreven, aanpalend aan het onderwerp van deze dissertatie. Gezien het belang
voor het werkveld van deze rapporten wil ik op deze plek nog kort stilstaan bij de
inhoud en de verhouding tot deze dissertatie.

Toename problematiek
In 2008 is gestart met een monitor Betalingsachterstanden. Het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de opdrachtgever van deze monitor. In 2008
is de nulmeting uitgevoerd en in 2009, 2010 en 2011 is deze herhaald. Recentelijk is
de vijfde meting verschenen over 2014. De monitor Betalingsachterstanden heeft als
doel weer te geven hoe groot het aantal huishoudens met betalingsachterstanden is,
wat de kenmerken zijn van de betalingsachterstanden en welke
achtergrondkenmerken de huishoudens met betalingsachterstanden hebben. De
monitor dient als input voor het rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers’ dat in deze
dissertatie is besproken in paragraaf 1.3.
Uit de ‘Monitor Betalingsachterstanden 2014’ (Westhof & Tom, 2014) blijkt dat 32,1
procent van alle huishoudens, dat is ruim 2,3 miljoen huishoudens, te maken heeft
met een vorm van betalingsachterstand. Dit kan zijn een achterstallige rekening,
krediet of lening, afbetalingsregeling of regelmatige roodstand, maar ook een
creditcardschuld. Deze 32,1 procent betekent een stijging van de problematiek.
Voorgaande jaren was het percentage huishoudens dat te maken had met een
betalingsachterstand als volgt: 27,8% in 2011; 26,7% in 2010; 24,8% in 2009 en
27,0% in 2008 (Westhof e.a., 2011; Bleeker, 2010; Vroonhof, Westhof & Bleeker,
2009; Vroonhof & Westhof, 2008). De omvang van de bedragen van de
achterstallige rekeningen is niet of nauwelijks toegenomen.
In de brief aan de Tweede Kamer schrijft Staatssecretaris Klijnsma het volgende:
“Het algemene beeld uit de Monitor Betalingsachterstanden 2014 is nog steeds
zorgelijk; het percentage huishoudens met betalingsachterstanden stijgt sinds 2009.
Maatregelen om de schuldenproblematiek terug te dringen blijven onverminderd
speerpunt van het beleid van het kabinet.” (Klijnsma, 2014).
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Ook het aantal betalingsachterstanden onder huishoudens met een laag inkomen
is in 2013 licht gestegen ten opzichte van 2012 (SCP & CBS, 2014).
Betalingsachterstanden bij huishoudens met een laag inkomen kwamen in 2013 ruim
vier keer zo vaak voor als bij huishoudens met een hoger inkomen.

Financieel gedrag belangrijkste reden onoplosbare schuldsituaties
Jungmann, Lems, Vogelpoel, van Beek en Wesdorp (2014) hebben onderzocht wat
veel voorkomende redenen zijn dat personen met een problematische
schuldsituatie, die een beroep doen op de schuldhulpverlening, op dat moment geen
gebruik kunnen maken van een schuldregeling. De onderzoekers hebben berekend
dat ongeveer een derde van de personen die hulp vragen met problematische
schulden vooralsnog niet kunnen worden geholpen. De belangrijkste belemmeringen
zijn volgens de onderzoekers de afwijzingscriteria in de beleidsplannen van
gemeenten, de juridische belemmeringen (te denken valt aan een echtscheiding of
een betwiste vordering) en het gedrag van de schuldenaren.
Dit onderzoek laat wederom zien dat het financiële gedrag van mensen een
belangrijke oorzaak van schulden of belemmering bij de oplossing van schulden is.
Joke de Kock, voorzitter van de NVVK, antwoordt op de vraag waarom d it onderzoek
belangrijk is het volgende:
"Het onderzoek laat twee dingen duidelijk zien. Ten eerste, Onoplosbare Schulden
ontstaan wanneer juridische belemmeringen én zaken als gedrag en motivatie bij
elkaar komen. De formele problematiek en de minder tast bare oorzaken beïnvloeden
elkaar negatief. Ten tweede, wordt opnieuw bevestigd dat overheidsvorderingen een
grote invloed hebben op het ontstaan van Onoplosbare Schulden. Het blijft
eigenaardig dat de overheid, waar het gaat om het innen van vorderingen va n haar
burgers, vooral inzet op handhaving en minder oog lijkt te hebben voor zaken als
inkomens- en bestaanszekerheid" (NVVK, 11 november 2014).
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Lijst van afkortingen
AFM

Autoriteit Financiële Markten

AMW
ANZ

Algemeen Maatschappelijk Werk
Australia and New Zealand Banking Group

AOW

Algemene Ouderdomswet

BKR
BSA

Bureau Krediet Registratie
Basic Skills Agency

CBS
CFEB

Centraal Bureau voor de Statistiek
Consumer Financial Education Body

CKI
CVZ

Centraal Krediet Informatiesysteem
College voor zorgverzekeringen

CYFI

Child and Youth Finance International

Divosa

Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein
van participatie, werk en inkomen

DNB
DUO

De Nederlandsche Bank
Dienst Uitvoering Onderwijs

FSA
GFLEC

Financial Services Authority
Global Financial Literacy Excellence Center

GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

GGZ
GSE

Geestelijke gezondheidszorg
General Self-efficacy

havo
hbo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Hoger beroepsonderwijs

IMF
mavo

Internationaal Monetair Fonds
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

Mesis
Nibud

Het methodisch screeningsinstrument Schulddienstverlening
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

NVI
NVVK

Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen
De brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren

OECD
P&O

Organisation for Economic Co-operation and Development
Personeel en ondersteuning

PBC

Perceived Behavioral Control

PCA
SCP

Principal Components Analysis
Sociaal en Cultureel Planbureau

SCT
SZW

Sociaal cognitieve theorie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TPB

Theorie van Gepland Gedrag
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TRA

Theory of reasoned action

TTI
UWV

Theory of Triadic Influences
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VTLB
vwo

Vrij te laten bedrag
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Wck
Wgs

Wet op het consumentenkrediet
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WHO
Wia

World Health Organization
Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

wo
WOZ

Wetenschappelijk onderwijs
Wet waardering onroerende zaken

WRR
Wsnp

Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

WW
ZiN

Werkeloosheidsuitkeringen
Zorginstituut Nederland

ZZP

Zelfstandigen zonder personeel
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Lijst van begrippen
‘Attitude to debt’
Houding ten opzichte van het hebben van schulden.
Basisverzekeringen
In dit proefschrift worden onder de basisverzekeringen de zorgverzekering,
aansprakelijkheidsverzekering en de inboedelverzekering verstaan.
Betrouwbaarheidstest
Met de betrouwbaarheidstest wordt gemeten in hoeverre de items die een schaal
vormen, allemaal hetzelfde onderliggende concept meten. Met andere woorden: de
mate waarin de items samenhangen.
Bindingstechnieken
Methoden die personen in het dagelijks leven toepassen om verleidingen op korte
termijn te kunnen weerstaan.
‘Cognitieve dissonantie’
Onverenigbaarheid van twee cognities. Cognitieve dissonantie is de onaangename
spanning die optreedt wanneer gedrag strijdig is met de eigen overtuigingen,
waarden en normen. Mensen hebben een sterke drang om de dissonant ie te
minimaliseren, dit gebeurt door het gedrag of de overtuiging aan te passen of te
rationaliseren.
Competentiegebied ‘bewust financiële producten kiezen’
Het Nibud onderscheidt vijf competentiegebieden waaraan een consument zou
moeten voldoen om financieel zelfredzaam te zijn. ‘Bewust financiële producten
kiezen’ is het vierde competentiegebied. De beschrijving is als volgt: de consument
kiest financiële producten op basis van budgettaire overwegingen en passend bij zijn
persoon en persoonlijke huishoudsituatie.
Competentiegebied ‘in kaart brengen’
Het Nibud onderscheidt vijf competentiegebieden waaraan een consument zou
moeten voldoen om financieel zelfredzaam te zijn. ‘In kaart brengen’ is het eerste
competentiegebied. De beschrijving is als volgt: de consument beschikt over een
overzicht dat inzicht geeft in de mogelijkheden om zijn financiën in balans te
houden.
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Competentiegebied ‘over voldoende kennis beschikken’
Het Nibud onderscheidt vijf competentiegebieden waaraan een consument zou
moeten voldoen om financieel zelfredzaam te zijn. ‘Over voldoende kennis
beschikken’ is het vijfde competentiegebied. De beschrijving is als volgt: 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.
Competentiegebied ‘Verantwoord besteden’
Het Nibud onderscheidt vijf competentiegebieden waaraan een consument zou
moeten voldoen om financieel zelfredzaam te zijn. ‘Verantwoord besteden’ is het
tweede competentiegebied. De beschrijving is als volgt: de consument besteedt zijn
inkomsten zodanig dat zijn huishoudfinanciën op de korte termijn in balans zijn.
Competentiegebied ‘Vooruit kijken’
Het Nibud onderscheidt vijf competentiegebieden waaraan een consument zou
moeten voldoen om financieel zelfredzaam te zijn. ‘Vooruit kijken’ is het derde
competentiegebied. De beschrijving is als volgt: de consument realiseert zich dat
wensen en gebeurtenissen op de middellange en de lange termijn financiële
gevolgen hebben en stemt zijn huidige bestedingen hierop af.
Distale determinanten
Distale determinanten staan wat verder van het gedrag af, dan de proximale
determinanten. Distale determinanten zijn de determinanten die onder meer
cognities beïnvloeden.
Dummyvariabele
Een dummyvariabele is een indicatorvariabele die de waarde 0 of 1 kan aannemen.
Vaak betekend de waarde 0 ‘niet aanwezig’ en de waarde 1 ‘aanwezig’. De
dummyvariabele is dichotoom van aard.
Ernstige financiële achterstanden
Huishoudens met ernstige achterstanden hebben een of meer van de volgende
gebeurtenissen meegemaakt:
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regelmatig de huur / hypotheek meer dan tien dagen te laat betaald;
energie afgesloten door te laat betalen;
loonbeslag gelegd op salaris of uitkering;
aangemeld bij CVZ (nu: ZiN).

Factor
Een groep variabelen die samen een factor vormen. De gezamenlijke variabelen
meten een concept dat de factor wordt genoemd. De factor oefent (mogelijk) invloed
uit op afhankelijke variabelen.
Factor 'aanschaffen financieel product'
Deze factor geeft een indicatie van de mate waarin respondenten bij het
aanschaffen van financiële producten rekening houden met de kosten, voorwaarden
en risico’s van een product. De antwoordschaal is een score tussen één en vijf,
waarbij één gelijk is aan ‘weinig rekening houden met deze aspecten’.
Factor 'administratie'
Deze factor geeft een indicatie van de mate waarin respondenten hun administratie
bijhouden en controleren. De antwoordschaal is een score tussen één en vijf,
waarbij één gelijk is aan 'nooit bijhouden van de administratie' en vijf aan 'vaak
bijhouden van de administratie'.
Factor 'besteden'
Deze factor geeft een indicatie van de mate waarin respondenten op de prijs van
producten letten en deze producten vergelijken voor ze een aankoop doen. De
antwoordschaal is een score tussen één en vijf, waarbij een score van één aangeeft
dat de respondent slecht op zijn uitgaven let en weinig gebruik maakt van
aanbiedingen, en een score van vijf dat de respondent erg goed oplet bij zijn
uitgaven en vaak gebruik maakt van aanbiedingen.
Factor 'binding'
Deze factor geeft een indicatie van de mate waarin respondenten gebruik maken
van bindingstechnieken. De antwoordschaal is een score tussen één en vijf, waarbij
een score van één staat voor 'geen gebruik maken van bindingstechnieken' en een
score van vijf voor 'veelvuldig gebruik van bindingstechnieken'.
Factor 'financiële producten'
Deze factor geeft een indicatie van de mate waarin respondenten de voorwaarden
van hun financiële producten controleren en financiële producten vergelijken. De
antwoordschaal is een score tussen één en vijf, die loopt van één: 'nooit weten wat
de voorwaarden en de kosten zijn' tot score vijf: 'altijd de voorwaarden en de kosten
weten en controleren'.
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Factor 'overzicht'
Deze factor geeft een indicatie van de mate waarin respondenten hun inkomsten en
uitgaven plannen en registreren. De antwoordschaal is een score tussen één en vijf,
waarbij één gelijk is aan ‘geen overzicht hebben’ en vijf aan 'veel overzicht hebben'.
Factor 'post'
Deze factor geeft een indicatie van de mate waarin respondenten moeite hebben om
hun papieren bij elkaar te vinden. De antwoordschaal is een score tussen één en
vijf, waarbij één gelijk is aan 'slecht papieren kunnen terugvinden' en vijf gelijk is aan
'goed papieren kunnen terugvinden'.
Factor 'vooruit plannen'
Deze factor geeft een indicatie van de mate waarin respondenten vooruit plannen bij
geldzaken. De antwoordschaal is een score tussen één en vijf, waarbij een score
van één aangeeft dat de respondent zijn geld direct uitgeeft, en een score van vijf
dat de persoon vaker geld opzij legt voor later.
Factor 'voorwaarden checken'
Deze factor geeft een indicatie van de mate waarin respondenten de voorwaarden
van de van hun afgesloten financiële producten controleren. De antwoordschaal is
een score tussen één en vijf, waarbij één gelijk is aan 'nooit controleren' en vijf aan
'vaak controleren'.
Factor 'weet vaste lasten'
Deze factor geeft een indicatie van de mate waarin respondenten op de hoog te zijn
van hun vaste lasten. De antwoordschaal is een score tussen één en vijf, waarbij
één gelijk is aan 'slecht op de hoogte zijn' en vijf aan 'goed op de hoogte zijn'.
Financieel gezond
Financieel gezond zijn personen die geen achterstanden in betalingen hebben van
meer dan een maand. Zij hebben geen achterstanden op het aflossen van leningen,
noch hebben zij (een) achterstallige rekening(en).
Financieel gezond gedrag
Financieel gezond gedrag is gedrag dat voorkomt dat er achterstanden in betalingen
ontstaan nu en in de toekomst. Om dit gedrag te vertonen is het noodzakelijk dat de
uitgaven in lijn zijn met de inkomsten en dat er goed financieel beheer wordt
gepleegd. Dit laatste houdt onder meer in dat mensen vooruit plannen op de
middellange en lange termijn, zich bewust zijn van de financiële risico’s die ze lopen
en daar maatregelen voor treffen (buffer aanleggen, vaste lasten beperken , etc).
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Financieel inzicht
Mensen met financieel inzicht, zijn in staat om hun financiële zaken te regelen. Zij
hebben kennis op het gebied van lenen, sparen en plannen, weten hoe ze in het
dagelijkse leven met geld om moeten gaan en kunnen hun zaken op een
verantwoorde manier beheren. Een persoon met financieel inzicht zal een gedrag
vertonen dat overeenkomt met het handelen op basis van kennis en ervaring. Verder
weet een persoon met financieel inzicht welk risico hij neemt bij bepaalde financiële
beslissingen. Dit komt overeen met het objectief meetbaar risico.
Financiële bekwaamheid (financial capability)
Financiële bekwaamheid is een breed concept en omvat de kennis en vaardigheden
die mensen hebben om hun eigen financiële situatie te begrijpen, samen met de
motivatie om actie te ondernemen. Financieel bekwame consumenten plannen
vooruit, vinden en gebruiken informatie, weten wanneer ze advies moeten zoeken,
kunnen dat advies begrijpen en stemmen hun handelen daarop af.
Financiële geletterdheid (financial literacy)
Financiële geletterdheid is kennis van en inzicht in de financiële begrippen en
risico's, en de vaardigheden, motivatie en het vertrouwen om deze kennis en inzicht
toe te passen om effectieve beslissingen te nemen in een heel scala van financiële
contexten, het financiële welzijn van individuen en de samenleving te verbeteren, en
de deelname aan het economische leven mogelijk te maken.
Financiële zelfredzaamheid
Iemand is financieel zelfredzaam wanneer hij weloverwogen keuzes maakt zodanig
dat zijn financiën in balans zijn, zowel op de korte als op de lange termijn.
Integrale schuldhulpverlening
Een integrale aanpak van problematische schulden kenmerkt zich door het
tegelijkertijd werken aan financieel-technische en andersoortige problemen. De
organisaties die integrale schuldhulpverlening uitvoeren gaan uit van een eenduidige
hulpverleningsdoelstelling en hebben een eenduidige opvatting over de aan te
bieden hulpverleningsmethodieken. Zij bieden op lokaal of regionaal niveau
samenhangende hulp aan.
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Lichte financiële achterstanden
Huishoudens met lichte schulden hebben een of meer van de volgende
gebeurtenissen meegemaakt:






een enkele keer de huur / hypotheek meer dan tien dagen te laat betaald;
achterstanden op de energierekening;
aanmaningen ontvangen;
afbetalingsregelingen getroffen;
brieven van incassobureau of deurwaarder ontvangen.

‘Locus of control’
Er zijn twee vormen van locus of control: externe locus of control en interne locus of
control. Externe locus of control betekent dat men gelooft dat wat gebeur t wordt
bepaald door geloof, geluk of andere krachten van buitenaf. Een Interne locus of
control betekent dat men gelooft dat wat gebeurt wordt bepaald door iemand zijn
eigen kunnen, moeite of acties.
‘Mental budgetting’
Met ‘mental budgetting’ wordt hier bedoeld of een persoon voor verschillende
uitgaven daadwerkelijk apart geld reserveert; dat kan zijn fysiek, maar het kan ook
zijn dat hij in zijn hoofd aparte reserveringen maakt.
Mesis
Het methodisch screeningsinstrument Schulddienstverlening (Mesis). Dit instrument
geeft inzicht in gedrag, motivatie en vaardigheden van de cliënt en wordt
gecombineerd met de schuldsituatie van de klant.
Minnelijk traject
Met het minnelijk traject wordt het schuldregelingsproces bedoeld waarin de
schuldregelaar probeert overeenstemming met de schuldeisers te krijgen over een
schuldregelingsvoorstel. Medewerking van de schuldeisers gebeurt op vrijwillige
basis. Wordt een minnelijk traject met succes afgerond, dan verlenen de
schuldeisers finale kwijting. Gaan niet alle schuldeisers akkoord met het voorstel,
dan kan de schuldenaar in veel gevallen een beroep doen op de Wet schuldsanering
natuurlijke personen (Wsnp).
Multicollineariteit
Dit refereert aan de relatie tussen onafhankelijke variabelen. Er is sprake van
multicollineariteit wanneer twee (of meer) onafhankelijke variabelen hoog met elkaar
correleren.
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Nibud-competenties
Beschrijving van het gewenste en noodzakelijke gedrag om financieel zelfredzaam
te kunnen leven.
Principal Component Analysis
In PCA wordt geanalyseerd of een groot aantal variabelen kan worden
samengevoegd tot een kleiner aantal factoren of componenten. In de analyse wordt
gelet op groepen variabelen die samenhangen.
Problematische schuldsituatie
De situatie waarin van een natuurlijke persoon redelijk erwijs is te voorzien dat hij
niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft
opgehouden te betalen.
Proximale determinanten
Proximale determinanten van gedrag zijn de determinanten die het dichts verbonden
zijn met ons gedrag. Zij hebben de meest directe en sterkste invloed op het
individuele gedrag. Onder de proximale determinanten vallen onder meer cognities
en motivaties.
Recidive
Er is sprake van recidive als een persoon in een minnelijke schuldregeling of in de
Wsnp of na afronding van een van deze trajecten nieuwe schulden maakt die als
problematisch kunnen worden omschreven.
Schaarste
In dit proefschrift wordt met schaarste ‘psychologische schaarste’ bedoeld. Ons
leven wordt bepaald door dingen waar we te weinig van hebben. Hier ligt de
concentratie op een gebrek aan bestedingsruimte. Schaarste vormt niet alleen
begrenzingen: het bepaalt voor een groot deel ook hoe we ons binnen de ze grenzen
gedragen.
Schuldhulpverlening / schulddienstverlening
Het uitvoeren van diensten door schuldhulpverlenende organisaties gericht op het
voorkómen, oplossen of beheersen van schulden.
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Schuldpreventie
Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die erop
gericht zijn dat personen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun
financiën op orde houden. Schuldpreventie omvat ook maatregelen, activiteiten en
voorzieningen die erop gericht zijn mensen te ondersteunen bij hun financiën die zelf
niet in staat zijn financieel vaardig te worden.
Schuldenproblematiek
Hiervan is sprake als er achterstanden in betalingen zijn waarbij de schuldenaar niet
of nauwelijks aan zijn verplichtingen kan voldoen.
‘Self-control’
Self-control’ is de mogelijkheid om je innerlijke reacties onder controle te houden,
alsmede om ongewenste gedragspatronen te onderbreken.
‘Self-efficacy´
De verwachtingen die personen hebben over hun eigen vermogen om bepaa ld
gedrag te kunnen uitvoeren.
Tijdsoriëntatie
Personen verschillen qua tijdsfocus. Sommigen zijn gericht op het verleden, anderen
op het heden en weer anderen op de toekomst.
Ultieme determinanten
De ultieme determinanten staan ver van het individuele gedrag af, maar b eïnvloeden
het wel via allerlei tussenliggende processen. De distale en proximale determinanten
hebben een meer directe invloed.
Wettelijk schuldsaneringstraject
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) is een aanvulling op de
Faillissementswet en biedt burgers met financiële problemen een extra perspectief
op een schuldenvrije toekomst. De rechter beslist hierin over de toelating tot deze
regeling, de hoogte van de afloscapaciteit en de duur van de sanering. Voorwaarde
voor toelating is, dat de schulden te goeder trouw zijn ontstaan en dat een vrijwillig
akkoord over afbetaling niet meer mogelijk is. Dit wettelijke traject kan pas in
werking treden, als eerst is geprobeerd in het minnelijke traject tot een oplossing te
komen.
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Bijlage 1: Topiclijst
De topiclijst is besproken in paragraaf 5.3.1.
Topiclijst
1. Ontstaan problemen
a. Specifiek moment of gebeurtenis
b. Specifieke rekeningen waar problemen zich mee voordoen
2. Life-event
a. Een of meerdere gebeurtenissen
b. Welke acties daarna ondernomen, m.b.t. de huishoudfinanciën?
c. Was er sprake van spaargeld o.i.d. om de gebeurtenis op te vangen?
3. In kaart brengen
a. Inkomenskant en de toeslagen (op de hoogte en aangevraagd?)
b. Administratie bijhouden
i. Welke strategie
ii. Is de strategie veranderd met het toenemen van de financiële
problemen of bij inkomensvermindering?
c. Maken van een overzicht/begroting
i. Wat is de strategie om overzicht te krijgen op inkomsten en
uitgaven?
ii. Heeft de respondent ooit een begroting gemaakt?
iii. Op welke momenten wordt een overzicht gemaakt?
iv. Heeft de respondent overzicht over de schulden?
d. Is dit veranderd toen de eerste financiële problemen begonnen?
4. Verantwoord besteden
a. Hoe zorgt de respondent dat hij niet meer uitgeeft dan hij heeft
(staat hij hier wel eens bij stil)?
b. Op welke wijze brengt de respondent prioriteiten aan?
c. Welke verleidingen ervaart de respondent en hoe gaat hij daarmee
om?
d. Is er wel eens sprake van een geschil met aanbieders van producten
(rechten van de consument)?
e. Is dit veranderd toen de problemen zich voor gingen doen (met name
a en b)?
5. Vooruit kijken
a. Bekijkt de respondent zijn uitgaven en inkomsten per maand, week,
dag of enkele maanden vooruit?
b. Hoe deed hij dat voor er problemen waren?
c. Hoe was het spaargedrag voor er problemen ontstonden?
d. Wordt de respondent wel eens verrast door rekeningen (bijv.
eindafrekening) en door welke?
e. Is de respondent onder- of oververzekerd?
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6. Bewust financiële producten kiezen
a. Heeft de respondent financiële producten (lening, hypotheek)?
b. Is de respondent daardoor in de problemen gekomen?
c. Passen de producten binnen het budget?
7. Over voldoende kennis beschikken
a. Is de respondent naar eigen gevoel voldoende op de hoogte?
b. Kan de respondent inschatten wat de plannen van bijvoorbeeld de
overheid voor hem of haar betekenen?
c. Heeft dit invloed op zijn financiële problemen?
8. Vaardig zijn
a. Welk cijfer geeft de respondent zichzelf m.b.t. omgaan met geld?
b. Welke vaardigheden mist hij?
9. Wat zou de respondent een volgende keer anders doen?
a. Wanneer heeft hij besloten om hulp te zoeken?
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Bijlage 2: TPB en ‘self-efficacy’-schaal
Zoals aangegeven in paragraaf 5.3.3.1 zijn per competentiegebied items voor TPB
en ‘self-efficacy’ gemaakt. Voor de TPB is geen standaardschaal beschikbaar. De
TPB meet specifieke gedragingen en is dus ook verschil lend voor alle vier de
deelonderzoeken (2a tot en met 2d). Voor ieder onderdeel is een aparte schaal
ontwikkeld. Ajzen (2013), de grondlegger van deze theorie, heeft een publicatie
uitgebracht waarin wordt beschreven hoe een vragenlijst voor de TPB kan wor den
opgesteld. Deze richtlijnen zijn gevolgd bij het opstellen van de schalen voor deze
vragenlijst. Hieronder zijn de vragenlijsten per deelonderzoek weergegeven.
Deelonderzoek 2a: in kaart brengen
De TPB-schaal is als volgt geformuleerd:
Attitude: Overzicht houden over mijn inkomsten en uitgaven is voor mij:
Heel makkelijk – Makkelijk – Niet makkelijk, niet lastig – Lastig – Heel lastig
Attitude: Overzicht houden over mijn inkomsten en uitgaven is voor mij:
Heel vervelend – Vervelend – Niet vervelend, niet leuk – Leuk – Heel leuk
Sociale norm: De meeste mensen die dichtbij mij staan, vinden het belangrijk dat ik
overzicht houd over mijn inkomsten en uitgaven.
Helemaal oneens – Oneens – Niet oneens, niet eens – Eens – Helemaal eens
Sociale norm: De meeste mensen zoals ik, hebben overzicht over hun inkomsten
en uitgaven.
Helemaal onwaarschijnlijk – Onwaarschijnlijk – Niet onwaarschijnlijk, niet
waarschijnlijk – Waarschijnlijk – Helemaal waarschijnlijk
Waargenomen gedragscontrole: Ik denk dat ik in staat ben om overzicht te houden
over mijn inkomsten en uitgaven.
Helemaal niet waar – Niet waar – Niet waar, niet onwaar – Waar – Helemaal waar
Waargenomen gedragscontrole: Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat ik
overzicht houd over mijn inkomsten en uitgaven.
Helemaal oneens – Oneens – Niet oneens, niet eens – Eens – Helemaal eens
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Intentie: Ik ben van plan om overzicht te houden over mijn inkomsten en uitgaven.
Helemaal onwaarschijnlijk – Onwaarschijnlijk – Niet onwaarschijnlijk, niet
waarschijnlijk – Waarschijnlijk – Helemaal waarschijnlijk
De ‘self-efficacy’-schaal is als volgt geformuleerd:
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Het lukt me altijd om overzicht te hebben over mijn financiën, als ik er
genoeg moeite voor doe.



Als het financieel tegenzit, dan vind ik toch manieren om overzi cht en inzicht
te behouden over mijn financiën.



Het is voor mij makkelijk om overzicht en inzicht te houden over mijn
financiën.



Ik vertrouw erop dat ik onverwachte gebeurtenissen doeltreffend aanpak en
overzicht blijf houden.



Ik kan de meeste financiële problemen oplossen als ik er de nodige moeite
voor doe.



Dankzij mijn vindingrijkheid weet ik hoe ik in onvoorziene situaties moet
handelen en overzicht en inzicht over mijn financiën krijg.



Ik blijf kalm als ik voor financiële moeilijkheden kom te staan , omdat ik
vertrouw op mijn eigen vaardigheden om overzicht en inzicht op mijn
financiën te krijgen.



Als ik geconfronteerd word met veranderingen in inkomen en uitgaven, houd
ik overzicht en inzicht over mijn financiën.



Als ik veel betalingen heb, weet ik meestal wat ik moet doen om overzicht
over mijn financiën te houden.



Wat er ook gebeurt op financieel gebied, ik kan overzicht en inzicht over mijn
financiën behouden.

Deelonderzoek 2b: verantwoord besteden
De TPB-schaal is als volgt geformuleerd:
Attitude: Niet te veel geld uitgeven en binnen mijn budget blijven, is voor mij:
Heel makkelijk – Makkelijk – Niet makkelijk, niet lastig – Lastig – Heel lastig
Attitude: Niet te veel geld uitgeven en binnen mijn budget blijven, is voor mij:
Heel vervelend – Vervelend – Niet vervelend, niet leuk – Leuk – Heel leuk
Sociale norm: De meeste mensen die dichtbij mij staan, vinden het belangrijk dat ik
niet te veel geld uitgeef en binnen mijn budget blijf .
Helemaal oneens – Oneens – Niet oneens, niet eens – Eens – Helemaal eens
Sociale norm: De meeste mensen zoals ik, zorgen ervoor dat ze niet te veel
uitgeven en binnen hun budget blijven.
Helemaal onwaarschijnlijk – Onwaarschijnlijk – Niet onwaarschijnlijk, niet
waarschijnlijk – Waarschijnlijk – Helemaal waarschijnlijk
Waargenomen gedragscontrole: Ik denk dat ik in staat ben om niet te veel uit te
geven en binnen mijn budget te blijven.
Helemaal niet waar – Niet waar -- Niet waar, niet onwaar – Waar – Helemaal waar
Waargenomen gedragscontrole: Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat ik niet te
veel uitgeef en binnen mijn budget blijf.
Helemaal oneens – Oneens – Niet oneens, niet eens – Eens – Helemaal eens
Intentie: Ik ben van plan om niet te veel geld uit te geven en binnen mijn budget te
blijven.
Helemaal onwaarschijnlijk – Onwaarschijnlijk – Niet onwaarschijnlijk, niet
waarschijnlijk – Waarschijnlijk – Helemaal waarschijnlijk
De ‘self-efficacy’-schaal is als volgt geformuleerd:


Het lukt me altijd om binnen mijn budget te blijven, als ik er genoeg moeite
voor doe.



Als ik een onverwachte rekening ontvang, dan vind ik toch manieren om
binnen mijn budget te blijven.



Het is voor mij makkelijk om vast te houden aan mijn budget en mijn
financiële doelen te bereiken.
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Ik vertrouw erop dat ik onverwachte gebeurtenissen doeltreffend aanpak en
binnen mijn budget blijf.



Ik kan de meeste tekorten in mijn budget oplossen als ik er de nodige moeite
voor doe.



Dankzij mijn vindingrijkheid weet ik hoe ik in onvoorziene situaties moet
handelen en mijn budget niet overschrijd.



Ik blijf kalm als ik voor financiële moeilijkheden kom te staan, omdat ik
vertrouw op mijn eigen vaardigheden om problemen op te lossen .



Als ik geconfronteerd word met extra financiële uitgaven, heb ik meestal
meerdere oplossingen.



Als ik te weinig geld heb, weet ik meestal wat ik moet doen om binnen mijn
budget te blijven.



Wat er ook gebeurt op financieel gebied, mijn uitgaven houd ik onder
controle.

Deelonderzoek 2c: vooruit kijken
De TPB-schaal is als volgt geformuleerd:
Attitude: Geld opzij zetten voor geplande uitgaven, is voor mij:
Heel makkelijk – Makkelijk – Niet makkelijk, niet lastig – Lastig – Heel lastig
Attitude: Geld opzij zetten voor ongeplande uitgaven, is voor mij:
Heel makkelijk – Makkelijk – Niet makkelijk, niet lastig – Lastig – Heel lastig
Attitude: Geld opzij zetten voor geplande uitgaven, is voor mij:
Heel vervelend – Vervelend – Niet vervelend, niet leuk – Leuk – Heel leuk
Attitude: Geld opzij zetten voor ongeplande uitgaven, is voor mij:
Heel vervelend – Vervelend – Niet vervelend, niet leuk – Leuk - Heel leuk
Sociale norm: De meeste mensen die dichtbij mij staan, vinden het belangrijk dat ik
geld opzij zet voor geplande uitgaven.
Helemaal oneens – Oneens – Niet oneens, niet eens – Eens – Helemaal eens
Sociale norm: De meeste mensen die dichtbij mij staan, vinden het belangrijk dat ik
geld opzij zet voor ongeplande uitgaven.
Helemaal oneens – Oneens – Niet oneens, niet eens – Eens – Helemaal eens
Sociale norm: De meeste mensen zoals ik, zetten geld opzij voor geplande
uitgaven.
Helemaal onwaarschijnlijk – Onwaarschijnlijk – Niet onwaarschijnlijk, niet
waarschijnlijk – Waarschijnlijk – Helemaal waarschijnlijk
Sociale norm: De meeste mensen zoals ik, zetten geld opzij voor ongeplande
uitgaven.
Helemaal onwaarschijnlijk – Onwaarschijnlijk – Niet onwaarschijnlijk, niet
waarschijnlijk – Waarschijnlijk – Helemaal waarschijnlijk
Waargenomen gedragscontrole: Ik denk dat ik in staat ben om geld opzij te zetten
voor geplande uitgaven.
Helemaal niet waar – Niet waar -– Niet waar, niet onwaar – Waar – Helemaal waar
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Waargenomen gedragscontrole: Ik denk dat ik in staat ben om geld opzij te zetten
voor ongeplande uitgaven.
Helemaal niet waar – Niet waar – Niet waar, niet onwaar – Waar – Helemaal waar
Waargenomen gedragscontrole: Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat ik geld
opzij zet voor geplande uitgaven.
Helemaal oneens – Oneens – Niet oneens, niet eens – Eens – Helemaal eens
Waargenomen gedragscontrole: Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat ik geld
opzij zet voor ongeplande uitgaven.
Helemaal oneens – Oneens – Niet oneens, niet eens – Eens – Helemaal eens
Intentie: Ik ben van plan om geld opzij te zetten voor geplande uitgaven.
Helemaal onwaarschijnlijk – Onwaarschijnlijk – Niet onwaarschijnlijk, niet
waarschijnlijk – Waarschijnlijk – Helemaal waarschijnlijk
Intentie: Ik ben van plan om geld opzij te zetten voor ongeplande uitgaven.
Helemaal onwaarschijnlijk – Onwaarschijnlijk – Niet onwaarschijnlijk, niet
waarschijnlijk – Waarschijnlijk – Helemaal waarschijnlijk
De ‘self-efficacy’-schaal is als volgt geformuleerd:
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Het lukt me altijd om geld opzij te leggen, als ik er genoeg moeite voor doe .



Als het financieel even een beetje tegenzit, vind ik toch manieren om mijn
buffer te behouden.



Het is voor mij makkelijk om vast te houden aan mijn plannen en mijn
financiële doelen te bereiken.



Ik vertrouw erop dat ik onverwachte financiële tegenslagen kan opvangen .



Ik kan de meeste uitgaven opvangen als ik er de nodige moeite voor doe .



Dankzij mijn capaciteiten om geld opzij te zetten, kan ik onvoorziene
uitgaven opvangen.



Ik blijf kalm als ik voor moeilijkheden kom te staan, omdat ik erop vertrouw
dat ik voldoende vermogen opzij kan zetten om problemen op te lossen .



Als ik geconfronteerd word met een inkomensterugval, heb ik meestal een
oplossing om het op te vangen.



Als ik in een benarde financiële situatie zit, weet ik meestal wat ik moet
doen.



Wat er ook gebeurt op financieel gebied, ik kom er wel uit.

Deelonderzoek 2d: bewust financiële producten kiezen
De TPB-schaal is als volgt geformuleerd:
Attitude: Het regelmatig controleren van de voorwaarden van mijn financiële
producten, is voor mij:
Heel makkelijk – Makkelijk – Niet makkelijk, niet lastig – Lastig – Heel lastig
Attitude: Ervoor zorgen dat ik goed op de hoogte ben van de voorwaarden van mijn
financiële producten is voor mij:
Heel makkelijk – Makkelijk – Niet makkelijk, niet lastig – Lastig – Heel lastig
Attitude: Het regelmatig controleren van de voorwaarden van mijn financiële
producten, is voor mij:
Heel vervelend – Vervelend – Niet vervelend, niet leuk – Leuk – Heel leuk
Attitude: Ervoor zorgen dat ik goed op de hoogte ben van de voorwaarden van mijn
financiële producten is voor mij:
Heel vervelend – Vervelend – Niet vervelend, niet leuk – Leuk – Heel leuk
Sociale norm: De meeste mensen die dichtbij mij staan, vinden het belangrijk dat ik
regelmatig de voorwaarden van mijn financiële producten controleer.
Helemaal oneens – Oneens – Niet oneens, niet eens – Eens – Helemaal eens
Sociale norm: De meeste mensen die dichtbij mij staan, vinden het belangrijk dat ik
ervoor zorg dat ik goed op de hoogte ben van de voorwaarden van mijn financiële
producten.
Helemaal oneens – Oneens – Niet oneens, niet eens – Eens – Helemaal eens
Sociale norm: De meeste mensen zoals ik, controleren regelmatig de voorwaarden
van hun financiële producten.
Helemaal onwaarschijnlijk – Onwaarschijnlijk – Niet onwaarschijnlijk, niet
waarschijnlijk – Waarschijnlijk – Helemaal waarschijnlijk
Sociale norm: De meeste mensen zoals ik, zorgen ervoor dat ze goed op de hoogte
zijn van de voorwaarden van hun financiële producten.
Helemaal onwaarschijnlijk – Onwaarschijnlijk – Niet onwaarschijnlijk, niet
waarschijnlijk – Waarschijnlijk – Helemaal waarschijnlijk
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Waargenomen gedragscontrole: Ik denk dat ik in staat ben om regelmatig de
voorwaarden van mijn financiële producten te controleren.
Helemaal niet waar – Niet waar – Niet waar, niet onwaar – Waar – Helemaal waar
Waargenomen gedragscontrole: Ik denk dat ik in staat ben om ervoor te zorgen
dat ik goed op de hoogte ben van de voorwaarden van mijn financiële producten.
Helemaal niet waar – Niet waar – Niet waar, niet onwaar – Waar – Helemaal waar
Waargenomen gedragscontrole: Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat ik
regelmatig de voorwaarden van mijn financiële producten controleer.
Helemaal oneens – Oneens – Niet oneens, niet eens – Eens – Helemaal eens
Waargenomen gedragscontrole: Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat ik ervoor
zorg dat ik goed op de hoogte ben van de voorwaar den van mijn financiële
producten.
Helemaal oneens – Oneens – Niet oneens, niet eens – Eens – Helemaal eens
Intentie: Ik ben van plan om regelmatig de voorwaarden van mijn financiële
producten te controleren.
Helemaal onwaarschijnlijk – Onwaarschijnlijk – Niet onwaarschijnlijk, niet
waarschijnlijk – Waarschijnlijk – Helemaal waarschijnlijk
Intentie: Ik ben van plan om ervoor te zorgen dat ik goed op de hoogte ben van de
voorwaarden van mijn financiële producten.
Helemaal onwaarschijnlijk – Onwaarschijnlijk – Niet onwaarschijnlijk, niet
waarschijnlijk – Waarschijnlijk – Helemaal waarschijnlijk
De ‘self-efficacy’-schaal is als volgt geformuleerd:
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Het lukt me altijd om de voorwaarden van mijn financiële producten te
begrijpen, als ik er genoeg moeite voor doe.



Als het financieel even een beetje tegenzit, vind ik toch manieren om mijn
producten af te stemmen op de nieuwe situatie.



Het is voor mij makkelijk om de voorwaarden van mijn financiële producten
te controleren.



Ik vertrouw erop dat de juiste financiële producten kan afsluiten.



Ik weet hoe de meeste financiële producten werken, als ik er de nodige
moeite voor doe.



Dankzij mijn kennis weet ik op welke voorwaarden ik moet letten bij het
afsluiten van financiële producten.



Ik blijf kalm als ik een nieuw financieel product moet afsluiten, omdat ik
vertrouw op mijn vaardigheden om voor mij het beste product te kiezen .



Als ik geconfronteerd word met een verandering, zoals pensioen, andere
baan, echtscheiding, weet ik wat ik aan mijn financiële producten moet
aanpassen.



Als mijn situatie verandert, weet ik meestal wat ik moet checken bij mijn
financiële producten.



Zonder financieel adviseur of andere hulp, weet ik niet waar ik op moet letten
bij het afsluiten van mijn financiële producten.
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Bijlage 3: PCA-analyse
In deze bijlage staan de uitkomsten van de PCA-analyse. De analyse is beschreven
in paragraaf 6.3. Om de leesbaarheid te vergroten zijn de resultaten in twee delen
weergeven. Het betreft echter één PCA. In de tabellen B.1 en B.2 zijn alleen de
variabelenamen weergegeven. In de tabellen B.3, B.4, B.5 en B.6 staan de vragen
per competentiegebied beschreven.
Tabel bij bijlage 3.1: PCA-weergave eerste vijf componenten
Comp. 1
Binding_1

,73

Binding_2

,40

Binding_3

,85

Binding_4

,81

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4

Comp. 5

-,48

Weten_vaste_lasten_1

,84

Weten_vaste_lasten_2

,74

Weten_vaste_lasten_3

,59

Weten_vaste_lasten_4

,83

Weten_vaste_lasten_5

,83

Weten_vaste_lasten_6

,81

Administratie_1

,59

Administratie_2

,43

Administratie_3

,48

Administratie_4

,38

Administratie_5

,35

-,40

Post_1

,79

Post_2

,73

Post_3

,76

Post_4

,60

Overzicht_1

-,52

Overzicht_2

-,50

Overzicht_3

-,68

Overzicht_4

-,70

Overzicht_5

-,81

Overzicht_6

, 34

-,49
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Tabel bij bijlage 3.2: PCA-weergave laatste vijf componenten
Comp. 6
Besteden_1

,76

Besteden_2

,74

Besteden_3

,70

Besteden_4

,51

Besteden_5

,57

Besteden_6

,48

Besteden_7

,32

Besteden_8

,34

Comp. 7

Vooruit plannen_1

,80

Vooruit plannen_2

,79

Vooruit plannen_3

,63

Voorwaarden_1
Voorwaarden_2

Comp. 8

Comp. 9

Comp. 10

,70
-,38

,53

Voorwaarden_3

,86

Voorwaarden_4

,84

Voorwaarden_5

,71

Fin_product_1

-,66

Fin_product_2

-,69

Fin_product_3

-,53

Fin_product_4

-,66

Fin_product_5

-,61

Fin_product_6

-,66

Fin_product_7

-,52

Aanschaf_1

,82

Aanschaf_2

,78

Aanschaf_3

,82

Aanschaf_4

,71

Aanschaf_5

,78

Aanschaf_6

,81
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Tabel bij bijlage 3.3: Beschrijving variabelen en Cronbach’s α als item verwijderd,
competentiegebied ‘in kaart brengen’
α als item
verwijderd

Variabele

Vraag

Binding 1

Ik pin een vast bedrag per week of maand dat ik dan
maximaal die periode mag uitgeven*

0,600

Binding 2

Ik heb een vast bedrag voor de boodschappen*

0,746

Binding 3

Ik betaal mijn uitgaven contant*

0,686

Binding 4

Ik pin de meeste van mijn uitgaven

0,702

Weet vaste lasten 1

Weet u wat u per maand betaalt aan de energierekening?

0,824

Weet vaste lasten 2

Weet u wat u per maand betaalt aan uw verzekeringen?

0,835

Weet vaste lasten 3

Weet u wat u per maand betaalt aan uw mobiele telefoon?

0,866

Weet vaste lasten 4

Weet u wat u per maand betaalt aan uw zorgverzekering?

0,832

Weet vaste lasten 5

Weet u wat u per maand betaalt aan uw huur of hypotheek?

0,839

Weet vaste lasten 6

Weet u wat u per maand betaalt aan uw rekening voor
telecom?

0,829

Administratie 1

Hoevaak bekijkt u uw banksaldo?*

0,780

Administratie 2

Ik hou al mijn bij- en afschrijvingen goed in de gaten met
internetbankieren / rekeningafschriften

0,719

Administratie 3

Hoevaak houdt u de uitgaven bij?*

0,751

Administratie 4

Ik open post meteen

0,767

Administratie 5

Ik controleer of de afschrijvingen van mijn rekeningen
kloppen

0,735

Post 1

Ik weet niet goed waar ik alle gegevens van de contracten
die ik heb, kan terugvinden

0,707

Post 2

Ik kan mijn papieren en gegevens niet terugvinden

0,717

Post 3

Ik vind het moeilijk om de juiste gegevens bij elkaar te
vinden als ik die nodig heb

0,686

Post 4

Ik bewaar belangrijke papieren, zoals garantiebewijzen,
loonstrookjes, contracten, op dezelfde plek*

0,741

Overzicht 1

Ik houd bij waar ik mijn geld aan uitgeef

0,822

Overzicht 2

Ik heb een overzicht van alle rekeningen die ik nog moet
betalen

0,836

Overzicht 3

Ik plan elke maand wat ik ga uitgeven

0,821

Overzicht 4

Ik heb een overzicht op papier of op de PC gemaakt van
inkomsten en uitgaven

0,818

Overzicht 5

Ik maak elke maand een overzicht van mijn uitgaven

0,797

Overzicht 6

Ik houd mijn uitgaven alleen in mijn hoofd bij*

0,840
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Tabel bij bijlage 3.4: Beschrijving variabelen en Cronbach’s α als item verwijderd,
competentiegebied ‘verantwoord besteden’
α als item
verwijderd

Variabele

Vraag

Besteden 1

Ik let op of ik wat ik wil kopen in de aanbieding kan
krijgen

0,699

Besteden 2

Ik let altijd op de prijs als ik iets koop

0,709

Besteden 3

Ik kijk wat een product in een andere winkel of op
internet kost voordat ik het koop

0,706

Besteden 4

Als ik iets groots / duurs wil kopen, bekijk ik eerst
welke (grote) uitgaven ik nog meer heb / op korte
termijn kan verwachten

0,722

Besteden 5

Ik bedenk altijd waar een product aan moet voldoen
voordat ik het koop

0,727

Besteden 6

Voor ik een grote aankoop doe, kijk ik of dat binnen
mijn budget valt

0,728

Besteden 7

Ik koop vaak producten die ik in de reclame zie

0,781

Besteden 8

Ik koop vaak merkartikelen*

0,783

Tabel bij bijlage 3.5: Beschrijving variabelen en Cronbach’s α als item verwijderd,
competentiegebied ‘vooruit kijken’
α als item
verwijderd

Variabele

Vraag

Vooruit plannen 1

Het lukt me niet om geld opzij te zetten van geld voor
grote financiële uitgaven, omdat ik het liever nu uitgeef

0,628

Vooruit plannen 2

Ik geef al het geld dat ik verdien meteen uit en ik plan
niet voor de toekomst

0,564

Vooruit plannen 3

Ik leg geld opzij voor later*

0,772
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Tabel bij bijlage 3.6: Beschrijving variabelen en Cronbach’s α als item verwijderd,
competentiegebied ‘bewust financiële producten kiezen’
α als item
verwijderd

Variabele

Vraag

Voorwaarden 1

Hoevaak bekijkt u of de inboedelverzekering die u hebt
afgesloten nog aan uw voorwaarden voldoet?

0,775

Voorwaarden 2

Hoevaak bekijkt u of de spaarrekening die u hebt afgesloten
nog aan uw voorwaarden voldoet?

0,824

Voorwaarden 3

Hoevaak bekijkt u of het telefoonabonnement dat u hebt
afgesloten nog aan uw voorwaarden voldoet?

0,766

Voorwaarden 4

Hoevaak bekijkt u of het tv-abonnement dat u hebt
afgesloten nog aan uw voorwaarden voldoet?

0,762

Voorwaarden 5

Hoevaak bekijkt u of de zorgverzekering die u hebt
afgesloten nog aan uw voorwaarden voldoet?

0,777

Fin product 1

Ik controleer regelmatig of ik ben onder- of oververzekerd

0,846

Fin product 2

Ik kijk regelmatig of ik nog wel de juiste verzekering tegen
de gewenste voorwaarden heb afgesloten

0,838

Fin product 3

Ik weet hoeveel rente ik betaal voor mijn lening(en) of rente
ik ontvang op mijn spaarrekening

0,842

Fin product 4

Voor ik een financieel product afsluit (zoals een verzekering
of spaarrekening), vergelijk ik verschillende vormen met
elkaar

0,828

Fin product 5

Ik let altijd op de hoogte van de rente voordat ik een lening
of spaarrekening afsluit

0,832

Fin product 6

Ik heb in de afgelopen 3 jaar verschillende
zorgverzekeringen vergeleken

0,865

Fin product 7

Voor ik een verzekering of product (zoals spaarrekening)
afsluit lees ik de voorwaarden door

0,842

Aanschaf 1

Neemt looptijd mee in overweging bij het aanschaffen van
een financieel product

0,853

Aanschaf 2

Neemt rente mee in overweging bij het aanschaffen van een
financieel product

0,853

Aanschaf 3

Neemt kosten mee in overweging bij het aanschaffen van
een financieel product

0,853

Aanschaf 4

Neemt acceptatievoorwaarden mee in overweging bij het
aanschaffen van een financieel product

0,891

Aanschaf 5

Neemt bekendheid met de verstrekker mee in overweging bij
het aanschaffen van een financieel product verstrekker

0,876

Aanschaf 6

Neemt weinig risico / veel zekerheid mee in overweging bij
het aanschaffen van een financieel product

0,856
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Heading for a life without debts
The necessity of a healthy financial behavior to prevent financial
problems
Arrears in payments are not only a problem for the creditor, debtor and debt management professional but also for society as a whole. Currently at least 5 per
cent of Dutch households have a problematic debt situation and 10 per cent are in
danger of finding themselves in this situation (Kerckhaert & De Ruig, 2013). The
consequences of failing to repay debts and pay bills on time are far -reaching for
both the individual and society; moreover, they cost society millions of euros a year.
Social participation of households with financial problems is low, their members are
more likely to suffer from physical and mental health problems and their
relationships become strained. These are just the social consequences. The actual
costs of a household that is in danger of finding itself in financial difficulties are high,
not so much because of the costs of debt-management programmes but because of
related costs such as reduced productivity at work, benef its, debt relief, and eviction
or foreclosure. Arrears in payments are also strong indicators of hidden poverty. An
increasing number of high-income households barely have a disposable income any
more.

The complexity of debt situations requires customised plans
Serious debts are a problem for the debtor, the creditor, and society. In recent years
more attention has been paid to the behavioral aspect of debt counseling. Simply
addressing a client’s debts is not enough: it is also important to help improve th e
client financially healthy behavior.
It is possible to conclude from the desk research and empirical exploratory research
that finding oneself in ‘financial difficulties’ does not result from a single behavior.
Financial behavior consists of various behaviors that together result in financial
health or financial distress. These financial behaviors have, in turn, various
determinants that are linked to that behavior. Although it is not possible to establish
solely on the basis of this research how these links actually work, it is clear that
psychological determinants are linked to the debt situation and, more important, to
people’s financial behavior.
The central question addressed in this thesis is the following:
What behavior can be considered financially healthy behavior and which variables
hinder or promote that behavior being put into practice?
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In this thesis I argue that whether or not someone is in a debt situation is the result
of various behaviors. Having an overview of and insight into one’s own financial
situation and planning ahead, for instance, are important factors of healthy financial
behavior.
The opposite of financial health is financial distress. Households that are in financial
distress have a debt situation.
The various factors of financial behavior are linked to a numb er of psychological
concepts and attitudes as well as to social support. In practical terms this means
that it is important to know what sort of behavior is or is not exhibited by a person
with financial problems, and then establish which psychological fac tors hinder or
promote this behavior. Not attending processing financial correspondence and
difficulties controlling spending are, for example, influenced by people’s self -control.
It is therefore important when intervening to pay attention to this aspect rather than
to a factor such as greed, since there is no connection between greed and
processing correspondence. But greed does play a role when difficulties with
planning are concerned, and bringing that greed under control should then be
implemented to an intervention.

Financial behavior
To find out which behaviors are linked to financial h ealth or financial distress,
regression analyses were carried out (n=1872). The financial behaviors included are
based on the Nibud ‘Competences for financial empowerment’ 38 (Nibud, 2012). A
number of factors of financial behavior were distilled from the Ni bud competences
with a Principal Components Analysis. From the quantitative analyses it appears that
five financial behavior factors are significantly linked to whether someone does or
does not have a debt situation. These factors are keeping track, proces sing financial
correspondence, spending, planning ahead and, lastly, financial products. These
statistical analyses did not prove a causal connection but, based on the analyses
and interviews, cautious conclusions can be drawn about their general tendency. To
learn more about the causality, 63 in-depth interviews were conducted.
Respondents who do not regularly attend to and keeping track of their household
finances are more likely to be in debt. Respondents who have difficulty finding
financial records are also more likely to be in debt. Both connections appear to be
causal: because keeping track of the household finances and processing financial
correspondence are less well attended to, problems arise.

38

Available via nibud.nl/english.

370

Respondents who are price-conscious and compare prices before they buy
something are more likely to be in a debt situation. However, the connection here
seems to be that the respondents have become more price-conscious because
financial difficulties have already arisen. This is confirmed by the interviews.
Respondents who do not plan far ahead are more likely to be in arrears with
payments. Here, too, the connection seems to be causal: the failure to plan ahead
leads to problems. This appears from, for example, the fact that interviewees with
financial problems did not have savings even before those problems arose whereas
the households without financial difficulties usually have and had savings.
With regard to the competence ‘choosing financial products deliberately’, a
connection was found with checking and comparing financial products. Respondents
who more frequently check the conditions of their financial products and compare
products are more likely to be in financial difficulties. As with spending, this checking
and comparing seems to be a result rather than a cause of the debt situation.
In particular, more attention should be paid to the behaviors where there is possibly
a causal connection (that is, where the behavior results in debts). This concerns
attending to keeping track and processing financial correspondence, planning
ahead, and difficulty finding information. The causal connection was not shown in
the analyses but it is indicated by the available literature and the interviews.

Gradations in debt situations
In the analyses a difference was found in financial behavior between respondents
with a minor debt situation and a serious debt situation; this appears from both the
qualitative and the quantitative analyses. The statistical analyses do not indicate
how this connection works. It is possible that, because people find themselves in a
debt situation, they start to exhibit different behavior; but it is also possible that the
respondents with serious arrears in payments always exhibited different behavior
anyway. The most striking differences are:


Only respondents who have minor arrears in payments pay more attention to
their spending than respondents with no arrears in payments.



Respondents who have difficulty locating financial records are more likely to
have minor arrears in payments; they are not at increased risk of serious
arrears in payments.
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Respondents with serious arrears in payments indicate more often than
respondents with minor arrears that they review their financial products and
check whether they are appropriate to their personal circumstances.



Respondents with serious arrears in payments are more aware of their fixed
costs compared with the group with no arrears.

The formation of financial behavior
Next, I researched which variables and concepts are linked to the behavioral factors
exhibited by people in a debt situation. The following variables and concepts were
included: psychological time orientation (Antonides et al., 2008), locus of control
(van Hooft & Crossley, 2008), self-control (Tangney, Baumeister & Boone, 2004),
greed (Seuntjens et al., 2014), attitude to debt (Lea et al., 1995), experiencing and
looking for social support (Knoll & Schwarzer, 2002), financial literacy (Lusardi &
Mitchell, 2013), the determinants of the Theory of Planned Be havior (TPB) (Ajzen,
1991), and self-efficacy (Bandura, 1997).
The financial behaviors that are connected to a debt situation have a number of
associated variables. In my view, there are two striking conclusions. First, there are
differences between the variables that influence the factors of behavior: the relevant
psychological concepts differ for the various behaviors. Second, it is striking that
there are three variables that play a role in most of the factors. They are: a person’s
own attitude regarding the desired behavior (in four of the five factors) and the
attitude to debt, self-efficacy and people’s intention of putting the desired behavior
into practice (in three of the five factors). The table below shows the connections
that were found between the factors of financial behavior and the variables and
concepts.
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Table: Connection of financial behavior factors and (psychological) variables and concepts
Factor
‘keeping
track’

Factor
‘correspondence’

In Debt situation

Factor
‘spending’

Locus of control

+

Self-control

-

-

-

-

Attitude to debt

-

-

-

+

+

Financial literacy

TPB norm

+

Greed

TPB attitude

Factor
‘financial
products’

+

Time orientation

Social support

Factor
‘planning
ahead’

+
+

+

+
+

+

Norm 1+/ 2-

TPB PBC
TPB Intention

+

+

+

Self-efficacy
+
+
+
Note: + indicates a greater probability that the respondent exhibits this behavior; - less
likelihood that this behavior is exhibited

Debt situation and psychological variables
The above table shows the results of research aimed at ascertaining which variables
and concepts are linked to financial behavior; the debt situation was included with
independent variables. Besides this, an analysis was carried out to ascertain which
psychological variables are linked to having or not having financial problems (the
dependent variable). There appears to be a significant connection with the following
concepts: time orientation, attitude to debt, social support, and financial literacy.
Respondents who are focused on the short term are more likely to have financial
problems. Respondents with a positive attitude regarding loans and debts are also
more likely to be in financial difficulties. Respondents who experience less social
support and/or respondents with a lower score for financial literacy are also more
likely to be in arrears with payments, and, in fact, seriously in arrears.

Debtors are not a homogenous group
Finally, it is striking that respondents’ financial behavior differs, depending on
whether they have minor or serious debts. This is also true for the psychological
variables. This research does not enable us to establish whether people with minor
financial problems differ in their personalities from people with serious arrears in
payments. After all, the debt situation itself may cause people to exhibit different
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behavior and other psychological variables may start playing a greater role.
Nevertheless, it can be concluded that there are clear differences between the two
groups; what is unclear is whether these are due to debtors’ personalities, their
altered behavior in response to their circumstances, or to certain characteristics
becoming more pronounced in serious debt situations.

Recommendations for further research
On the basis of the conclusions, four recommendations for further research have
been formulated.
First, more in-depth research is needed into the financial behaviors and
psychological variables in the different gradations of debt situations. It is current
practice to assume that everyone who has a minor debt situation is also at great risk
of problematic debts. It is therefore considered necessary to have these groups on
the radar as quickly as possible and provide them with help. Debt -management can
become more effective and efficient if it becomes clear that not everyone with minor
arrears is actually at risk of serious financial problems, and if it becomes easier to
identify those who are at risk of serious arrears. Longitudinal research can provide
insights into these aspects. However, research that centres on debtors’ debt history
can also help those working in the field to gain a greater understanding of the
dynamics at work here.
A second recommendation also concerns causality. It is still unclear how a debt
situation influences its escalation. In particular, little is known about the role of time
orientation, the attitude to debt, and social support. These three variables correlate
with the debt situation but it is unclear whether they are a cause or a result.
Respondents who are focused on the short term are more likely to find themselves in
financial problems. However, it is also possible that they start thinking more in the
short term precisely because they are in financial difficulties. A form of scarcity can
appear (Mullainathan & Shafir, 2013): as yet, little is known about the influence of
scarcity and how to prevent people sinking further as a result of this phenomenon.
This is also true of the influence of attitude: as far as I know, little research has been
done into how people’s attitudes change because they are in debt. This is important
input for developing interventions to reverse the process if it does, indeed, contribute
negatively to the debt situation.
A third recommendation for further research concerns the role of social networks
and social support. During the desk research it appeared that, based on the
literature, a debtor’s social network would be expected to play an important role,
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both positively and negatively. However, this has hardly been researched. This
research included only social support, as a one-dimensional factor. But the social
network is broader than the factor included here. Moreover, Schwarzer and Schu lz
(2000) indicate that there are different forms of social support; in my view, too little
research has been done in this area, certainly in light of today’s, ‘stakeholder
society’, with its emphasis on decentralised government and the individual’s
responsibility for managing his or her own life.
A fourth recommendation concerns the distinction between types of debt. During the
desk research it appeared that very different debts are researched and that this
leads to different outcomes. For example, credit-card debts are by no means always
arrears in payment: they are sometimes loans. Little research has been carried out
into the differences between types of debts. This research only investigated financial
behavior in debt situations, and it included several types of arrears. In view of the
outcomes of the desk research, it is quite possible that there is not only a distinction
between individuals but also between the types of behaviors they exhibit in relation
to the type of debt they have.

375

376

Curriculum Vitae
Tamara Elisabeth Madern (geboren 2 augustus 1982 te Zevenaar) behaalde het
VWO-diploma op het Candea College in Duiven, richting Atheneum (juni 2000). Zij
studeerde Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van Utrecht, waar
zij juni 2004 haar Bachelor of Laws behaalde. Vervolgens is zij Sociaal Culturele
Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gaan studeren. Augustus
2006 is haar daar de graad Master of Science verleend. Vanaf 2006 is zij werkzaam
bij het Nibud. Op dit moment als senior wetenschappelijk medewerker. Daarvoor
was zij adviseur opleidingen en budgetconsulente bij hetzelfde instituut. Daarnaast
werkt zij als senior onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam, lectoraat
Armoede en Participatie.
Tamara Madern is als adviseur en trainer aangesloten bij het Gilde Vakmanschap en
is redactielid van het vakblad Schuldsanering. Zij was de afgelopen jaren lid van de
rekencommissie van Recofa, expertlid van de preventiecommissie bij de NVVK en
tot 2015 samen met Vivian den Hartogh (Stimulansz) voorzitter van het platform
Schuldhulpverlening voor gemeenten.

377

De schuldenproblematiek in Nederland is nog steeds groeiende. De impact
op de schuldenaar, maar ook op de samenleving, is groot. Financiële
problemen zijn voor een groot deel een gedragsvraagstuk.
In dit boek staat het gedrag van de groep consumenten met een financiële
achterstand centraal. Het is niet één specifieke gedraging, maar een
combinatie van verschillende gedragingen die het risico op financiële
problemen vergroten. Als we de consumenten met achterstanden willen
ondersteunen dan is maatwerk met aandacht voor dit gedrag noodzakelijk.
Analyses naar de oorzaken van het gedrag laten bovendien zien dat er
verschillende factoren en processen zijn die samenhang vertonen met het
financiële gedrag. Zo speelt sociale steun, maar ook vertrouwen in eigen
kunnen een rol.
Financiële problemen kennen een eigen dynamiek. Eenmaal geconfronteerd
met financiële problemen, verandert het gedrag van de consument. Deze
verandering wordt deels veroorzaakt, doordat hij zich moet aanpassen en
bijvoorbeeld meer gaat bezuinigen. Maar de verandering van gedrag is ook
het gevolg van processen zoals schaarste en een veranderende houding ten
opzichte van schulden.

