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De positieve invloed van emotionele sociale steun op 
risicovol financieel gedrag 
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Het artikel in het kort 
In dit artikel werd onderzocht of verschillende stijlen van sociale steun gerelateerd zijn aan 
risicovol financieel gedrag. De steekproef van het onderzoek bestond uit 149 Noord-
Amerikaanse en 173 Chinese studenten. Het bleek dat Chinese studenten meer sociale steun 
kregen in de vorm van ‘begeleiding’ en minder in de vorm van emotionele sociale steun dan 
de Noord-Amerikaanse studenten, en dat de Chinese studenten vaker risico’s namen in het 
financiële domein dan Noord-Amerikaanse studenten. De resultaten laten zien dat een 
hogere mate van emotionele sociale steun gerelateerd is aan minder risicovol financieel 
gedrag. Daarentegen is sociale steun in de vorm van ‘begeleiding’ juist gerelateerd aan meer 
risicovol financieel gedrag. 
 

Achtergrond 
Sociale steun kan verschillende vormen aannemen. In dit onderzoek wordt onderscheid 
gemaakt tussen emotionele sociale steun en ‘begeleiding’. Emotionele sociale steun is een 
non-directieve vorm van positieve steun, waarbij niet direct advies wordt gegeven. Deze 
vorm van sociale steun wordt gekenmerkt door pogingen en aanmoedigingen om iemand te 
helpen bij verschillende situaties. Begeleiding daarentegen is sociale steun die juist wel 
directief van aard is en bestaat uit het geven van advies, informatie en feedback. Het doel 
van dit onderzoek was om na te gaan of de stijlen van sociale steun die mensen ontvangen 
per cultuur verschillen, en of deze twee vormen van sociale steun op een verschillende 
manier invloed hebben op risicovol financieel gedrag. Risicovol financieel gedrag wordt hier 
bedoelt als de mate waarin iemand risicovolle investeringen aangaat.  

 
Het onderzoek 
Zowel de Noord-Amerikaanse studenten als de Chinese studenten moesten een vragenlijst 
invullen die werd gebruikt om het type sociale steun dat zij ontvingen van anderen te meten. 
Daarnaast moesten zij voor een zestal stellingen over risicovol financieel gedrag aangeven 
hoe waarschijnlijk het was dat ze deze zouden uitvoeren. Op basis van deze gegevens werd 
het verband tussen het type sociale steun dat studenten krijgen en hun risicovolle financiële 
gedrag vastgesteld. 

 
De resultaten 
Chinese studenten kregen meer begeleiding en minder emotionele sociale steun dan de 
Noord-Amerikaanse studenten. Daarnaast was bij allebei de groepen een hogere mate van 
emotionele sociale steun gerelateerd aan minder risicovol financieel gedrag, terwijl een 
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hogere mate van begeleiding juist gerelateerd was aan meer risicovol financieel gedrag. 
Deze culturele verschillen in het type sociale steun konden gedeeltelijk verklaren waarom de 
Chinese studenten meer risicovol financieel gedrag vertoonden dan de Noord-Amerikaanse 
studenten. 
 

Conclusie 
Het soort sociale steun die iemand ontvangt lijkt invloed te hebben op het financiële gedrag 
van die persoon. Uit deze studie blijkt dat Chinese studenten vaker begeleiding als sociale 
steun ontvangen, terwijl Noord-Amerikaanse studenten vaker emotionele sociale steun 
ontvangen. Dit verklaart gedeeltelijk waarom de Chinese studenten meer risicovol financieel 
gedrag vertonen dan de Noord-Amerikaanse studenten.  
 

1. DOEL VAN HET ONDERZOEK 
Onderzoeken of verschillende soorten van sociale steun 
gerelateerd zijn aan risicovol financieel gedrag. 

 
2. OPMERKELIJK 
Het type sociale steun verschilt tussen de Chinese en de 
Noord-Amerikaanse cultuur, dit kan gedeeltelijk verklaren 
waarom Chinese studenten meer risicovol financieel gedrag 
vertonen dan Noord-Amerikaanse studenten. 

 
3. NUT 
Als minder risicovol financieel gedrag gewenst is zou men 
mensen kunnen helpen door ze meer emotionele sociale 
steun te geven. Als meer risicovol financieel gedrag gewenst 
is zou men mensen kunnen helpen door ze sociale steun te 
bieden in de vorm van begeleiding.  

 
4. BELANGRIJKSTE BEVINDING 
Emotionele sociale steun lijkt gerelateerd aan minder 
risicovol financieel gedrag, terwijl begeleiding als sociale 
steun juist gerelateerd is aan meer risicovol financieel 
gedrag. 

 


