
494 ESB, te verschijnen

Spaargedrag hangt samen 
met attitudes over sparen

H oewel Nederlanders vaak vermogen hebben in 
pensioenen en huizen, heeft een grote groep 
weinig vrij besteedbaar spaargeld (Nibud, 
2019). Om mensen meer te laten sparen, kan er 

worden ingezet op voorlichting, maar ook op het verande-
ren van attitudes zoals het leuk vinden van sparen. Uit de 
psychologie is namelijk bekend dat hoe mensen over een 
onderwerp denken en wat ze erbij voelen invloed heeft op 
hun gedrag. Zo veronderstelt Ajzen (1991) dat deze atti-
tudes, in combinatie met andere factoren, leiden tot inten-
ties. Die kunnen dan weer leiden tot daadwerkelijk gedrag, 
zoals spaargedrag (Kidwell et al., 2003; Shim et al., 2011). 

Er kan ook een wisselwerking zijn tussen gedrag en hoe 
je over dit gedrag denkt of hoe het voelt (Furnham, 1999; 
Ajzen en Fishbein, 2005). Wie het lukt om een spaardoel te 
halen, gaat het wellicht ook leuker vinden om geld opzij te 
zetten. En wie geen spaargeld heeft, gaat spaargeld  misschien 
ook minder belangrijk vinden (cognitieve dissonantie). 

Om meer inzicht te krijgen in de manieren waarop 
sparen kan worden gestimuleerd, onderzoeken we welke 
attitudes er bij het spaargedrag van consumenten spelen. 

Methode
In januari van 2019 hebben 11.848 klanten van de Rabo-
bank, tussen de 20 en 45 jaar, een enquête ingevuld. Hun 
gemiddelde leeftijd is 31,8 jaar (voor de Nederlandse bevol-
king in deze leeftijdsgroep: 32,3 jaar) en van hen is 47,4 
procent man (50,4 procent), 52,1 procent vrouw (49,6 
procent), en 0,5 procent onbekend. 

We schatten het effect van de verschillende attitudes 
op de hoogte van het spaargeld van huishoudens, het heb-
ben van ander vermogen (exclusief eigen huis), het hebben 
van een spaardoel, het naleven van de spaarintentie en op 
het bijhouden van de uitgaven. Al deze variabelen hebben 
ondervraagden zelf ingevuld. Bij elke vraag, behalve die 
over een spaardoel, gaf tot 8,6 procent aan het antwoord 
niet te weten of dit niet te willen zeggen. Het naleven van 

de spaarintentie hebben we gemeten via de stelling ‘ik zou 
meer willen sparen, maar ik geef toch elke maand te veel 
uit’ met daarbij een vijfpunts-likertschaal en ‘weet ik niet’. 

De drie attitudes zijn telkens de voorspellende varia-
belen. Deze zijn gemeten aan de hand van de stellingen ‘ik 
vind geld uitgeven leuk’, ‘ik vind het hebben van spaargeld 
belangrijk’ en ‘ik vind sparen leuk’ (vijfpunts-likertschaal 
en ‘weet ik niet’). De antwoorden hebben we ingedeeld in 
vier categorieën: ‘oneens’, ‘neutraal’, ‘eens’ en ‘weet ik niet’. 
De laatste laten we buiten beschouwing. 

We controleren in elke regressie voor sociaal-economi-
sche en demografische factoren, waaronder gezinssamen-
stelling, inkomen op huishoudniveau, leeftijd, opleidings-
niveau en het type woning. Omdat de vijf indicatoren van 
spaargedrag ook onderling samenhangen, nemen we ze tel-
kens mee als verklarende variabelen wanneer ze zelf niet de 
afhankelijke variabele zijn. 

Met geordende logistische regressie-analyses  schatten 
we vervolgens de kans op het hebben van veel of weinig 
spaargeld, en ook het antwoord op het naleven van de 
spaarintentie. Met binomiale logistische regressie-analyses 
hebben we de kans geschat dat iemand ander vermogen 
dan spaargeld heeft, een spaardoel heeft, en zijn financiën 
bijhoudt met een spreadsheet of een speciale app. Daar-
voor zetten we de coëfficiënten van de attitudes om in odds 
ratios. Een odds ratio toont de kans dat een verandering 
van één categorie in de onafhankelijke variabele, de afhan-
kelijke variabele met één categorie verhoogt of verkleint. 
Een odds ratio boven de 1 duidt op een positieve, en tussen 
0 en 1 op een negatieve samenhang.

Resultaten
Bijna alle respondenten, 94 procent, vinden het hebben van 
spaargeld belangrijk. Aanzienlijk minder mensen, 68 pro-
cent, vinden sparen leuk. Verder geeft 54 procent aan dat 
men geld uitgeven leuk vindt. Zo’n 36 procent vindt zowel 
sparen als geld uitgeven leuk. En 6 procent vindt spaargeld 
wel belangrijk, maar vindt sparen niet leuk. De atti tudes 
van respondenten blijken significant samen te hangen met 
een aantal van hun spaargedragingen (tabel 1). 

Spaargeld belangrijk vinden 
Ten eerste bleek het belang dat mensen hechten aan het heb-
ben van spaargeld samen te hangen met spaargedrag. Zo was 
het belangrijk vinden om spaargeld te hebben positief gere-
lateerd aan zowel de hoogte van het spaargeld als het bijhou-
den van de financiën met een spreadsheet of speciale app. 
Opvallend was dat deze attitude ook positief samenhangt 
met de kans dat respondenten liever meer willen sparen, 
maar toch te veel uitgeven. Dit kan duiden op een gebrek 
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Terwijl vrijwel iedereen spaargeld belangrijk vindt, spaart een 
grote groep Nederlanders niet. In hoeverre kan dit verklaard 
 worden door attitudes ten aanzien van sparen?

IN HET KORT
 ●Mensen die sparen leuk vinden, sparen meer en houden  
de financiën vaker bij. 
 ● Spaargedrag kan mogelijk worden bevorderd door sparen  
leuk te maken.
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aan zelfbeheersing, maar het kan tevens liggen aan de vraag-
stelling. Mensen die belang hechten aan spaargeld, zijn wel-
licht eerder geneigd om aan te geven dat ze ook meer willen 
sparen. Er is echter geen significante relatie met het aanhou-
den van ander vermogen en het nastreven van een spaardoel.

Sparen leuk vinden 
Verder hangt het leuk vinden van sparen samen met elk van 
de vijf indicatoren voor spaargedrag (figuur 1). Respon-
denten met deze attitude hebben een grotere kans op meer 
spaargeld en het aanhouden van ander vermogen. Ook is de 
kans groter dat respondenten hun financiën bijhouden met 
een spreadsheet of speciale app, evenals de kans dat ze een 
spaardoel hebben. 

Enerzijds kun je beargumenteren dat wie sparen leuk 
vindt sowieso meer geld opzij zet en in bredere zin meer met 
geldzaken bezig is. En dus ook vaker een spaardoel nastreeft, 
een huishoudboekje bijhoudt, of op een andere manier ver-
mogen opbouwt. Maar zoals in de literatuur beschreven, 
kunnen ervaringen en gedrag ook weer attitudes beïnvloe-
den. Een spaardoel hebben, investeren of beleggen, of je 
financiën bijhouden, kunnen sparen wellicht leuker maken. 

Als laatste hangt sparen leuk vinden negatief samen 
met de kans dat iemand meer zou willen sparen maar toch 
te veel uitgeeft. Het is mogelijk dat respondenten met deze 
attitude gemotiveerder zijn om te sparen, waardoor ze ver-
leidingen eenvoudiger weerstaan. Het valt ook niet uit te 
sluiten dat sparen pas leuk wordt zodra het lukt om de uit-
gaven in lijn te brengen met de spaarwensen. Uiteraard kan 
het ook simpelweg betekenen dat mensen die sparen leuk 
vinden, niet nog méér willen sparen.

Geld uitgeven leuk vinden 
Het uitgeven van geld leuk vinden, bleek negatief samen 
te hangen met de hoogte van het spaargeld, en positief 
met het niet naleven van de spaarintentie. Opvallend was 
daarnaast dat het leuk vinden om geld uit te geven positief 
samenhangt met het hebben van een spaardoel. Mogelijk 
zien deze respondenten sneller dingen die ze willen hebben 
en waar ze vervolgens voor sparen. Anderzijds kan geld uit-
geven op zich misschien leuker worden als je het besteedt 
aan iets waarvoor je specifiek hebt gespaard. 

Belang van attitudes
Sommige attitudes verklaren meer aspecten van spaarge-
drag dan andere. Zowel het leuk vinden als het belangrijk 
vinden om te sparen, hangen samen met de hoogte van het 
spaargeld en het hebben van een spaardoel. Qua grootte ver-
schillen deze effecten niet significant van elkaar. Opvallend 
is dat er, bij het naleven van de spaarintentie, een tegenstrij-
dig effect is voor sparen leuk vinden en spaargeld belangrijk 
vinden. Als respondenten sparen leuk vinden, vermindert 
dat de kans dat ze hun spaarintentie niet naleven, terwijl de 
kans hierop juist groter wordt als ze het belangrijk vinden 
om spaargeld te hebben. Verder is het interessant dat het 
positieve effect op de hoogte van het spaargeld significant 
groter is als je sparen leuk of belangrijk vindt, dan het nega-
tieve effect als je geld uitgeven leuk vindt. Leuk vinden om 
te sparen en het belangrijk vinden om spaargeld te hebben 
verschillen niet significant van elkaar. 

Conclusie en discussie
De manier waarop mensen aankijken tegen geld uitgeven, 
sparen en spaargeld hebben, is gerelateerd aan onder meer 
de hoogte van iemands spaargeld. Economen en psycholo-
gen wijzen er vaak op dat mensen positief staan tegenover 
sparen (Keynes, 1936; Katona, 1975). Het overgrote deel 
van de respondenten geeft inderdaad aan dat zij het belang-
rijk vinden om spaargeld te hebben, maar lang niet iedereen 
vindt sparen ook leuk. Dat verschil blijkt relevant: in tegen-
stelling tot spaargeld belangrijk vinden, is sparen leuk vinden 
significant gerelateerd aan alle vijf onderzochte uitingen van 
spaargedrag, en telkens met het verwachte teken. Daarnaast 
wordt het negatieve effect van ‘geld uitgeven leuk vinden’ op 
het spaarsaldo overklast door het positieve effect van zowel 
‘sparen leuk vinden’ als ‘spaargeld belangrijk vinden. Instan-
ties die sparen willen stimuleren, zouden naast het wijzen 
op het belang van spaargeld dus ook meer aandacht kunnen 
besteden aan het leuker maken van sparen.
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Noot: Een plus betekent een significante positieve relatie, een min staat voor een significante negatieve relatie

Relaties tussen attitudes en spaargedrag TABEL 1

“Ik vind geld  
uitgeven 

leuk”

Ik vind het hebben 
van spaargeld 

belangrijk

“Ik vind  
sparen 
leuk”

Hoogte van het spaargeld – + +
Ander vermogen hebben +
Spaardoel hebben + +
Financiën bijhouden in spreadsheet + +
Niet aan spaarintentie houden + + –

Niet aan spaarintentie houden


