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Financiële weerbaarheid is steeds belangrijker in een maat-
schappij met toenemende financiële onzekerheid. Maar over 
de psychologische factoren achter deze weerbaarheid is er 
nog niet veel bekend. Hoe kunnen we deze factoren meten?

De overheid doet een steeds groter beroep 
op de financiële weerbaarheid van indi-
viduele burgers. Een versoepeling van 
het ontslagrecht en een stijging van het 

aantal flexibele arbeidscontracten zorgt voor een daling 
van de werkzekerheid. Mede door diverse aanpassin-
gen, zoals een verkorting van de duur van de werkloos-
heidsuitkering en een versobering van de bijstand, is 
de inkomenszekerheid gedaald. En de afbouw van de 
verzorgingsstaat ging ook door in de jaren van koop-
krachtdaling tussen 2008 en 2013 (WRR, 2017). 

Daarnaast wordt de complexiteit van het dage-
lijks leven groter. De Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR, 2016) geeft aan dat “de 
overheid te hoge verwachtingen heeft van de financi-
ele zelfredzaamheid van burgers. Voor veel mensen zijn 
de regels te ingewikkeld, en bovendien wordt te weinig 
rekening gehouden met de psychologie van mensen.” 

Tegen de achtergrond van deze maatschappelijke 
ontwikkeling wordt het begrip ‘financiële weerbaar-
heid’ in de financiële sector slechts gedefinieerd aan 
de hand van de financiële positie, zoals de hoeveelheid 
spaargeld, de schuldenpositie en de inkomsten- en uit-
gavenbalans van een huishouden. Maar psychologische 

factoren hebben ook invloed op de financiële weerbaar-
heid, zoals het gevoel van controle dat iemand heeft 
over zijn of haar financiën. Een goede financiële positie 
betekent immers niet automatisch dat men geen finan-
ciële zorgen heeft.

De mate van financiële bezorgdheid is ook belang-
rijk voor de financiële weerbaarheid van een  individu. 
Zo vonden Hayhoe et al. (2000) en Grable et al. 
(2015) een verband tussen financiële stress en negatieve 
financiële gedragingen, en ook een samenhang tussen 
financiële angst en een verlaagde intentie om financieel 
advies in te winnen.

In de literatuur is de term ‘financiële bezorgdheid’ 
nog niet verder uitgewerkt. Om meer inzicht te krij-
gen in de psychologie achter financiële weerbaarheid, 
onderzocht de Volksbank welke factoren van invloed 
zijn op de bezorgdheid van mensen over hun financiële 
positie. Inzicht hierin kan banken helpen om hun klan-
ten beter te ondersteunen in een samenleving die steeds 
meer van hen vraagt.

BAROMETER FINANCIËLE BEZORGDHEID
In de literatuur varieert men de term ‘financiële 
bezorgdheid’ vaak met een reeks andere termen, zoals 
financiële bedreiging, fobie, zorgen, angst, welzijn, 
spanning en stress. Via deze woorden zijn er een  viertal 
gevalideerde vragenlijsten gevonden: de schaarste- 
vragenlijst en de self-efficacy-vragenlijst van het Nibud, 
de Financial Anxiety Scale (FAS) en de Financial  Threat 
Scale (FTS). Op basis van deze vragenlijsten zijn er 
meerdere psychologische constructen gedefinieerd, die 
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van invloed kunnen zijn op financiële bezorgdheid. 
Een construct is een combinatie van vragen die samen 
het effect meten van een overkoepelende term. Via een 
iteratief proces van factor-analyses is een vragenlijst 
samengesteld met veertien vragen, opgebouwd uit vijf 
constructen. Het construct ‘financiële bezorgdheid’ 
bestaat daarin uit vier psychologische constructen: het 
gevoel van controle over de financiële situatie, de mate 
van financiële planning, het zelfvertrouwen bij finan-
ciële problemen en de neiging tot vermijdingsgedrag. 
De betrouwbaarheid van de vragenlijst heeft een alfa-
waarde van 0,912. Dit betekent dat de achterliggende 
vragen per construct een uitstekende interne consisten-
tie laten zien en bevestigen dat we meten waarom res-
pondenten financieel bezorgd zijn. 

In januari 2018 is een eerste representatieve 
meting gehouden van de definitieve vragenlijst onder 
1.371 respondenten van achttien jaar en ouder uit het 
panel van marktonderzoeksinstituut GfK. Dit panel 
is representatief voor de Nederlandse bevolking wat 
betreft inkomen, leeftijd, sociaal-economische achter-
grond, opleidingsniveau en geslacht. Een lineaire 
regressie onderzoekt ten slotte de verklarende kracht 
van de vier constructen aangaande financiële bezorgd-
heid. Per construct is een gemiddelde berekend (tabel 
1). De vragen worden gepresenteerd als stellingen, en 
klanten beantwoorden die door aan te geven in hoever-
re ze het met de stellingen eens zijn op een schaal van 1 
(helemaal oneens) tot 100 (helemaal eens). 

RESULTATEN
Uit de lineaire regressie blijkt dat vermijdingsgedrag 
het grootste effect heeft op financiële bezorgdheid 

(tabel 2). Bij een stijging van vermijdingsgedrag met 
1, stijgt financiële bezorgdheid met ruim 0,3. Ook de 
andere coëfficiënten hebben het verwachte teken. In 
totaal verklaren de vier onderliggende constructen 56 
procent van de uitkomst op financiële bezorgdheid. 

Voor alle respondenten is de financiële bezorgd-
heid gemiddeld 34,9 op een schaal van 1 tot 100. 
Een vergelijking van groepen respondenten met over-
eenkomstige (persoons)kenmerken toont duidelijke 
verschillen. Zo is de gemiddelde bezorgdheid onder 
hogeropgeleiden lager (29) dan onder laagopgeleiden 
(37). De bezorgdheid onder mensen met een boven-
modaal inkomen (26) is lager dan onder mensen met 
een inkomen beneden modaal (41). Hetzelfde zien we 
bij woningeigenaren (30) versus huurders (44), en bij 
Nederlanders boven de 66 jaar (29) versus personen 
tussen 26 en 35 jaar (40). Deze verschillen verschaf-
fen nuttige implicaties voor het beleid van banken qua 
klantbediening.

Financiële bezorgdheid en vier constructen die daar van invloed op zijn

Effect van psychologische factoren op 
financiële bezorgdheid

TABEL 1

TABEL 2

Construct Betekenis Gemiddelde

Financiële bezorgdheid Angstige houding, gedragingen, gedachten en emoties betreffende financiële zaken. 34,9

Controle De mate van het gevoel van controle dat iemand heeft over de financiële situatie.  
Hoe groter dit gevoel, hoe minder de financiële bezorgdheid. 66,2

Zelfvertrouwen Het vertrouwen van iemand om effectief te kunnen omgaan met financiële moeilijkheden. 
Hoe meer vertrouwen iemand op dat gebied heeft, hoe minder de bezorgdheid. 66,9

Plannen Geeft weer of iemand zich bij de planning van financiële zaken meer op de korte termijn dan 
wel op de lange termijn richt. Hoe hoger de score op plannen, hoe sterker de focus op de 
lange termijn en hoe minder de bezorgdheid. 62,8

Vermijdingsgedrag
Neiging van iemand om financiële zaken in gedachte en in gedrag te mijden. Hoe groter de 
neiging tot vermijding, hoe groter de bezorgdheid.  28,9

Model
Niet-gestandaardiseerde 

coëfficiënten
Controle −0,278***
Plannen −0,206***
Zelfvertrouwen −0,175***
Vermijdingsgedrag 0,323***

Noot: Alle vragen zijn afgezet op een schaal van 1 tot 100
*** Significant op eenprocentsniveau
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IMPLICATIES VOOR BELEID VAN BANKEN
Deze nieuwe inzichten over financiële zorgen kunnen 
als aanvulling dienen op informatie over de  financiële 
positie van een huishouden. Zo kan iemand met een 
goede buffer financieel weerbaar zijn, maar toch finan-
ciële zorgen hebben (Gasiorowska, 2014). Inzicht in 
de verschillen in bezorgdheid tussen groepen en indi-
viduele klanten kan banken helpen bij hun benadering. 
Hierbij geeft een viertal psychologische factoren rich-
ting aan de wijze waarop een bank klanten kan helpen. 
Zelfvertrouwen en een gevoel van controle zijn voor-
waardelijk voor positief financieel gedrag, zoals finan-
ciële planning en het bereiken van (spaar)doelen (Gasi-
orowska, 2014). Het informeren van klanten over het 
gewenste resultaat is onvoldoende bij een laag zelfver-
trouwenniveau en een laag gevoel van controle. Bij een 

gebrek aan een financiële buffer moet de aandacht van 
een bank daarom uitgaan naar het vergroten van de 
genoemde factoren. Het verhogen van het gevoel van 
controle kan worden bereikt door de klant herhaalde-
lijk te laten zien dat gedragingen van invloed zijn op de 
uitkomsten. Dat kan bijvoorbeeld worden bereikt via 
het geven van positieve feedback bij het presenteren 
van kleine, haalbare taken (Efendioglu, 1978). Maak 
daarnaast het resultaat van de gedragingen zichtbaar, 
zoals een verhoogde financiële buffer. Het doel daarvan 
is om iemand te laten ervaren dat zijn eigen gedrag van 
invloed is op het resultaat.

Een individu kan het idee hebben dat zijn eigen 
gedragingen de uitkomsten van een situatie bepalen 
(hoog gevoel van controle), en tegelijkertijd de percep-
tie hebben dat zijn vaardigheden niet voldoen om het 
gedrag te vertonen dat tot de gewenste uitkomsten leidt 
(laag zelfvertrouwen). 

Het erkennen van de financiële zorgen van de klant 
opent een dialoog, bijvoorbeeld in een gesprek met 
klanten met schulden. Ayres et al. (2012) tonen aan 
dat positieve feedback over het gedrag of intenties van 
de klant een stimulans kunnen zijn voor het gewenste 
gedrag, door gebruik te maken van een sociale norm 
en bijvoorbeeld te laten zien dat een ‘overeenkomstige 
andere persoon’ het gedrag succesvol uitvoert. Het 
daadwerkelijk verhogen van positief financieel gedrag 
kan ook het gevoel van zelfvertrouwen toenemen, 
en het verminderen van de bezorgdheid kan op deze 
manier een positief effect hebben op iemands financiën.

TOT SLOT
Tot nu toe ging financiële weerbaarheid vooral over de 
financiële positie. Het meten van de financiële bezorgd-
heid is een nieuwe aanpak en biedt handvatten om posi-
tief financieel gedrag bij de klant te stimuleren. Sinds 
maart 2018 toetst de Volksbank maandelijks de finan-
ciële bezorgdheid in Nederland. Waarom en waarover 
mensen financiële zorgen ervaren, heeft gevolgen voor 
hoe banken hun klanten kunnen bedienen. Zo kan de 
bank de klant stimuleren tot ander gedrag, bijvoorbeeld 
door iemands financiële zorgen te vergelijken met die 
van anderen die met hen overeenkomen. Het kan ook 
door het actief begeleiden van klanten bij het krijgen en 
houden van grip op hun financiën of het bereiken van 
(spaar)doelen. De effectiviteit van de inzet van middelen 
wordt vergroot door rekening te houden met de mate 
van de (relatieve) score op de psychologische  factoren 
die ten grondslag liggen aan financiële bezorgdheid.
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In het kort
 ▶ Het meten van de financiële bezorgdheid biedt hand-
vatten om tot positief financieel gedrag te komen.

 ▶ Financiële bezorgdheid laat zich grotendeels verklaren 
door vier psychologische factoren: controle, plannen, 
zelfvertrouwen en vermijdingsgedrag.


