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Inleiding
Sinds 2008 werken de partners van Wijzer in geldzaken
samen aan het versterken van de financiële voorlichting
aan Nederlanders. In 2014 lanceerde Wijzer in geldzaken
haar tweede vijfjarenprogramma, waarin verantwoord
financieel gedrag centraal stond. In de afgelopen jaren is
er veel bereikt. Er is veel meer aandacht voor het belang
van persoonlijke financiën dan voorheen. Samen hielpen de
partners van Wijzer in geldzaken een grote groep
Nederlanders, waardoor zij nu beter omgaan met hun
dagelijkse financiën. Mensen nemen vaker actie om zich
voor te bereiden op hun pensioen. Door de gezamenlijke
inspanning van alle partners, wordt op de meeste scholen
inmiddels aandacht besteed aan leren omgaan met geld,
waardoor nu honderdduizenden kinderen op de basisschool financiële vaardigheden aanleren en er tevens
lessen mogelijk zijn gemaakt op het VO en het MBO.
Menselijk gedrag vormt steeds vaker het uitgangspunt van
beleid en we weten ook uit onderzoek veel beter wat
werkt en wat niet.
Toch zijn er nog steeds grote uitdagingen. De wereld om
ons heen heeft niet stilgestaan. Technologische ontwikkelingen hebben veel impact op onze financiën.

Het CBS heeft becijferd dat er drie miljoen financieel
kwetsbare Nederlanders zijn. Iedereen kan te maken
krijgen met onverwachte gebeurtenissen in het leven.
Bijvoorbeeld een plotselinge grote uitgave, het verlies van
een baan, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Er is een groep
Nederlanders die een groot risico loopt om door zo’n
gebeurtenis in financiële problemen te komen. Denk aan
laaggeletterden, mensen met tijdelijke of flexibele
contracten en mensen die moeite hebben om mee te
komen in het digitale tijdperk. Dit vraagt om een nieuwe
koers. De partners van Wijzer in geldzaken spreken de
ambitie uit om samen de financiële fitheid van
Nederlanders te verbeteren. Wijzer in geldzaken gaat
kwetsbare groepen helpen zich voor te bereiden op
onverwachte gebeurtenissen. Zodat ze minder financieel
kwetsbaar zijn. Daarnaast blijft Wijzer in geldzaken zich
erop richten om kinderen en jongeren vanaf jonge leeftijd
financiële vaardigheden bij te brengen.
Hiervoor zetten we de belangrijkste trends, ontwikkelingen
en uitdagingen op het terrein van financiële fitheid op een
rij. Daarna beschrijven we de nieuwe missie van Wijzer in
geldzaken en de speerpunten voor de komende jaren.

 Wijzer in geldzaken (2008). Actieplan Wijzer in geldzaken
	 Wijzer in geldzaken (2008). Strategisch programma
 Zie de website van Wijzer in geldzaken voor een overzicht van hoogtepunten.
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Trends en
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01. Trends en ontwikkelingen
1. Gemak dient de mens?
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap
tempo op. Dit heeft grote impact op de manier waarop
we met geld omgaan en financiële beslissingen nemen.
Aan de ene kant wordt geld onzichtbaarder en groeit
de online economie snel. Dit maakt het makkelijker voor
mensen om vanuit hun luie stoel geld uit te geven en
moeilijker om grip te houden op hun huishoud-

Missie en
speerpunten

portemonnee. Aan de andere kant zorgen technologische
ontwikkelingen ervoor dat er veel meer mogelijkheden
zijn voor ondersteuning, overzicht en inzicht. Mobiele
technologie zorgt ervoor dat mensen altijd en overal
toegang hebben tot hun financiële gegevens. Er komen
steeds meer slimme financiële producten beschikbaar die
mensen helpen om automatisch te sparen, te beleggen, of
hun verzekeringen aan te passen aan hun persoonlijke
situatie of zelfs hun rijstijl. Er zijn allerlei slimme apps die
mensen helpen hun huishoudboekje op orde te brengen
of te houden. En technologische ontwikkelingen waardoor financiële diensten voor meer mensen toegankelijk
worden zijn in opkomst.
Dit zijn ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden
bieden, maar ook nieuwe uitdagingen met zich
meebrengen. Er is een groep mensen die deze
ontwikkelingen niet kan bijbenen. Met buitensluiting
en financiële kwetsbaarheid als mogelijke gevolgen.

Tot slot
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Inleiding

2. Nieuwe economische werkelijkheid

01.

Bij beleidsmakers en werkgevers is er veel aandacht voor
duurzame inzetbaarheid. De aard van het werk verandert,
bijvoorbeeld als gevolg van automatisering en robotisering. Door deze transitie veranderen arbeidsverhoudingen
en de eisen die aan werknemers worden gesteld.

Trends en
ontwikkelingen

02.

Missie en
speerpunten

Mensen wisselen vaker van baan en er komen meer
zzp’ers en meer mensen met wisselend inkomen. Volgens
het regeerakkoord wordt ‘vast minder vast en flexibel
minder flexibel’. Er zijn meer tijdelijke banen en stages in
plaats van ‘vaste’ banen.
Tegelijkertijd vergrijst de bevolking – in 2019 is de helft
van de bevolking 50-plusser. De AOW-leeftijd is verhoogd
en mensen moeten langer doorwerken. Prikkels om
mensen te stimuleren langer deel te nemen aan het
arbeidsproces raken vooral de lager opgeleiden. Dit is
vaak ook de groep met zware beroepen. Financiële
fitheid en financieel inzicht zijn voorwaarden voor
duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.
Er is een groep mensen in Nederland die door deze
ontwikkelingen mogelijk in de knel komt. Hierdoor
dreigt een tweedeling op allerlei terreinen (werk, kennis,
onderwijs en inkomen). Uit het PISA-onderzoek dat in
2017 werd gepubliceerd blijkt dat deze tweedeling al op
jonge leeftijd begint: 15-jarigen uit lagere economische
klassen scoren beduidend lager op financiële
vaardigheden.

Tot slot

	 Wijzer in geldzaken (2018). Pensioen en duurzame inzetbaarheid
 OECD (2017). PISA 2015 Results (Volume IV): Students' Financial Literacy
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3. Drie miljoen financieel kwetsbaren
We kennen een periode van economische groei, en
tegelijkertijd zijn drie miljoen Nederlanders financieel
kwetsbaar. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het voor
een grote groep Nederlanders moeilijker is geworden om
de eindjes aan elkaar te knopen. En er is een grote groep
die in dit digitale tijdperk moeite heeft met het op orde
houden van de eigen financiële administratie.
Elk jaar melden 90.000 nieuwe mensen zich bij de
schuldhulpverlening. In de politiek en bij beleidsmakers
is er meer aandacht voor de schuldenproblematiek.
Desondanks is dit nog steeds een taboeonderwerp.
Het aanbod van hulp is versnipperd, mede door
toenemende decentralisatie. Mensen weten de weg naar
hulp daardoor moeilijk te vinden. Ook professionals zien
vaak door de bomen het bos niet.
Er zijn nog steeds 2,5 miljoen laaggeletterden in
Nederland. En laaggeletterdheid is vaak een oorzaak
voor financiële problemen.

 Bron: CBS
	 Nibud (2018). Financiële administratie in een digitaal tijdperk
	 NVVK (2016). Jaarverslag
	 SER (2019). Samen werken aan taal
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4. Veel aandacht voor persoonlijke
financiën
De aandacht voor de persoonlijke financiën is de afgelopen jaren flink toegenomen. Alle media (kranten, tv, radio
en online) hebben inmiddels een rubriek over personal
finance. Ook bij financiële instellingen is meer nadruk
komen te liggen op het bevorderen van verantwoord
financieel gedrag van klanten. Deze instellingen zetten
zich actief in voor financiële educatie, zowel tijdens de
Week van het geld als op andere momenten in het jaar.
De behoefte aan financieel advies groeit. En gemeenten
zijn in toenemende mate actief op het terrein van schuldpreventie, steeds vaker met de Week van het geld als
aanjager. Er ontstaan nieuwe lokale en regionale net
werken om kwetsbare groepen te helpen hun financiën op
orde te brengen en te houden. Toch is het aanbod vaak
nog versnipperd, waardoor mensen de weg niet weten te
vinden naar wat voor hen op dat moment relevant is.
Financiële educatie is bewezen effectief, mits goed
aangepakt.

Er is steeds meer kennis over wat wel en niet werkt. Maar
op dit terrein is er ook nog veel onbekend. We zien in
toenemende mate dat bij interventies inzichten uit de
gedragswetenschappen worden toegepast. Er is steeds
meer (internationaal) onderzoek naar de effectiviteit van
interventies. En er zijn – in binnen- en buitenland – veel
innovatieve initiatieven om verantwoord financieel gedrag
van mensen te bevorderen. En tegelijkertijd weten we van
veel interventies niet hoe effectief ze zijn.
Kijken we naar de resultaten van alle inspanningen, dan
zien we dat het kortetermijngedrag verbetert.
Nederlanders gaan beter om met hun dagelijkse geldzaken, hebben minder vaak een betalingsachterstand en
staan minder rood. Maar het langetermijngedrag –
zoals plannen, sparen voor later, buffers aanleggen en
voorbereiden op life events – verbetert niet of
nauwelijks.

 Bijvoorbeeld Moedige dialoog, Schouders eronder en SchuldenlabNL.
 Zie bijvoorbeeld Nibud en Wijzer in geldzaken (2017) Effectieve manieren om verantwoord financieel gedrag te bevorderen.
 Nibud (2018). Geldzaken de praktijk
 Wijzer in geldzaken (2017). Monitor financieel gedrag
 CBS Statline (2019)
 Nibud (2018). Geldzaken de praktijk
 Wijzer in geldzaken (2017). Monitor financieel gedrag
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5. Van zelfredzaamheid naar
redzaamheid
De overheid worstelt met het dilemma tussen meer
zelfsturing door burgers en de behoefte aan meer
guidance. Zelfredzaamheid is daarbij vaak nog de norm,
maar voor grote groepen is dit niet weggelegd.
De regels en procedures zijn voor veel mensen te
ingewikkeld. Hierdoor komen mensen in de problemen,
bijvoorbeeld door het moeten terugbetalen van
(per ongeluk) teveel ontvangen toeslagen of het niet
vinden van de weg naar de voorzieningen. Of omdat zij
hun weg niet weten te vinden in het woud van instanties,
regels en ingewikkelde formulieren.

Voor de partners van Wijzer in geldzaken ligt er een
taak om deze ontwikkelingen te vertalen naar wat
dit voor individuele burgers betekent, zodat die zijn
voorbereid op de effecten en zo nodig actie kunnen
ondernemen. Financiële redzaamheid van de individuele
burger gaat ook over het belang van voldoende ‘sociaal
kapitaal’ en de weg weten naar de juiste personen en
instanties als je niet zelfredzaam bent.

Ook de komende jaren zal de overheid naar verwachting
veel nieuwe maatregelen nemen die de huishoud
portemonnee van Nederlanders raken. Zo zal de klimaat
adaptatie voor burgers veel impact hebben, bijvoorbeeld
omdat ze moeten investeren in de duurzaamheid van hun
woning. En op terreinen als zorg en pensioen staat ons
nog veel te wachten.

 Zie onder meer het WRR-rapport Weten is nog geen doen.
 Zie onder meer het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid Eenvoud loont.
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02. Missie en speerpunten

01.

De eerdergenoemde ontwikkelingen en uitdagingen
motiveren de partners van Wijzer in geldzaken om zich
ook de komende vijf jaar te verbinden aan het platform.

Trends en
ontwikkelingen

02.

Missie en
speerpunten
Tot slot

De vernieuwde missie luidt:

Missie:
Wijzer in geldzaken is hét platform waarin partners
hun krachten bundelen om de financiële fitheid van
Nederlanders te bevorderen.

Het platform richt zich daarbij de komende jaren op vijf
speerpunten. Deze speerpunten worden in de loop van
2019 uitgewerkt in concrete plannen.
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1. Financieel voorbereid op de toekomst
Wijzer in geldzaken richt zich op het voorkomen van
financiële problemen. Uit onderzoek blijkt dat hiervoor
drie componenten van financieel gedrag van belang zijn:
management van geld, financieel plannen en financiële
producten kiezen. We zagen eerder al dat Nederlanders
beter geworden zijn in het organiseren van hun
kortetermijnfinanciën. Maar we zien ook dat veel
mensen niet voorbereid zijn op life events als pensioen,
echtscheiding en verlies van inkomen (door ziekte,
ontslag, arbeidsongeschiktheid, minder werken vanwege
zorgtaken of leeftijd), terwijl dit iedereen kan overkomen.
En dat één op de drie Nederlanders onvoldoende buffer
heeft om onverwachte uitgaven op te vangen. Het hebben
van een buffer is een belangrijke voorwaarde om
financiële problemen te voorkomen. In haar activiteiten
richt Wijzer in geldzaken zich de komende jaren vooral op
het voorbereiden van huishoudens op onverwachte
uitgaven en op life events zoals pensioen, ontslag,
arbeidsongeschiktheid, ziekte en echtscheiding.

 Wijzer in geldzaken (2013). Monitor Financieel Gedrag 2013

10 | Koers Wijzer in geldzaken 2019

Wijzer in geldzaken vervult voor mensen de functie van
wegwijzer. Het platform helpt mensen met praktische tips
en tools en verwijst ze door naar concrete, kwalitatief
goede hulp en laagdrempelige antwoorden op hun
vragen.

Inzet:
•

•

•

De partners van Wijzer in geldzaken zetten zich
ervoor in dat alle Nederlanders – en vooral
kwetsbare groepen – een buffer hebben voor
onverwachte uitgaven.
De partners van Wijzer in geldzaken zorgen er
gezamenlijk voor dat tijdens de jaarlijkse
Pensioen3daagse de helft van de 55-plussers actie
onderneemt ten aanzien van zijn of haar pensioen.
Jaarlijks selecteert Wijzer in geldzaken een life event
waarvoor het platform gerichte interventies
ontwikkelt, waarvan het effect wordt gemeten.
Bij succes worden deze interventies opgeschaald.

Inleiding

01.

Trends en
ontwikkelingen

02.

Missie en
speerpunten
Tot slot

2.	Structurele aandacht voor financiële 		
vaardigheden op school
Bij het voorkomen van financiële problemen speelt het
onderwijs een belangrijke rol. Uit PISA-onderzoek blijkt
dat één op de vijf 15-jarigen in Nederland de basisvaardigheden mist om alledaagse financiële beslissingen te
nemen. Het blijft de ambitie van Wijzer in geldzaken om
te zorgen dat kinderen en jongeren vanaf jonge leeftijd
financiële vaardigheden aanleren en dat financiële
vaardigheden structureel onderdeel worden van het
schoolcurriculum voor alle typen onderwijs. Niet als
een apart vak, maar als onderdeel van bestaande vakken
en leergebieden. Wijzer in geldzaken pleit al sinds haar
oprichting voor structurele aandacht voor financiële
vaardigheden in het curriculum. De tijd lijkt hiervoor
nu rijp. Het consortium financiële vaardigheden levert
op initiatief van Wijzer in geldzaken input aan
curriculum.nu en vindt hierbij gehoor.
Parallel blijven de partners van Wijzer in geldzaken hun
eigen activiteiten voor het onderwijs ontwikkelen, zolang
en voor zover dat niet door anderen (zoals educatieve
uitgevers) gebeurt. Wijzer in geldzaken bouwt komende
jaren zijn activiteiten uit van primair onderwijs naar
voorgezet onderwijs (met name vmbo), middelbaar

 OECD (2015). PISA 2015 Results (Volume IV)
 curriculum.nu
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beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Wijzer in
geldzaken vervult een voorbeeldfunctie voor het ontwikkelen van effectief lesmateriaal en voor het gezamenlijk
genereren van een groot bereik. De partners van
Wijzer in geldzaken trekken samen op richting het
onderwijs om versnippering te voorkomen en het aanbod
toegankelijk te maken. Daarbij wordt meer ondersteuning
gezocht op lokaal niveau, aansluitend op gemeentelijk
beleid op het terrein van schuldpreventie.

Inzet:
•

•

Wijzer in geldzaken zet zich ervoor in dat
financiële vaardigheden in het onderwijscurriculum van alle onderwijstypen wordt opgenomen.
Wijzer in geldzaken ontwikkelt en verspreidt
samen met partners op effectieve wijze materialen
voor alle onderwijstypen, die binnen en buiten de
Week van het geld kunnen worden ingezet. Ze
consolideren hun inspanningen in het primair
onderwijs en zetten de komende jaren stevig in op
de onderbouw van het voortgezet onderwijs om
eenzelfde bereik te halen. Daarnaast komt er
specifiek aandacht voor het middelbaar
beroepsonderwijs.

Inleiding

01.

Trends en
ontwikkelingen

02.

Missie en
speerpunten

3. Aandacht voor kwetsbare groepen
De komende jaren gaat Wijzer in geldzaken zich in
alle activiteiten nadrukkelijker richten op groepen
die financieel kwetsbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan
laaggeletterden, mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, mensen met een lagere sociaal-economische status en hun kinderen, mensen met tijdelijke
contracten en/of wisselend inkomen, zzp’ers, mensen
zonder baan, digibeten en ouderen. Middels het
programma Financieel gezonde werknemers wordt een
deel van deze doelgroepen nu al bereikt. Het is zaak de
aanpak richting werkgevers verder uit te bouwen.

Inzet:
•

Tot slot
•

•

Wijzer in geldzaken brengt middels onderzoek in
kaart welke groepen risico lopen op financiële
problemen en ontwikkelt op basis hiervan in 2019
een plan, dat in de jaren erna wordt uitgevoerd.
Wijzer in geldzaken signaleert knelpunten in het
beleid van de overheid en in de praktijk van
instellingen die ertoe leiden dat kwetsbare groepen
in de problemen komen.
In het programma Financieel gezonde werknemers
besteedt Wijzer in geldzaken extra aandacht aan
laaggeletterde werknemers, werknemers met een
laag en/of wisselend inkomen en werknemers die
te maken hebben met een inkomensdaling
(bv. door zorg, leeftijd of life event).
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4. Verdere krachtenbundeling

5. Innovatie en onderzoek

De waarde van krachtenbundeling heeft zich afgelopen
jaren bewezen. Door samen te werken in kernprojecten
als de Pensioen3daagse en de Week van het geld zijn de
partners van Wijzer in geldzaken erin geslaagd een groot
aantal Nederlanders te helpen. Om financieel kwetsbare
groepen te bereiken, is het nodig om nieuwe samen
werkingen op te zoeken en bestaande samenwerkingen
te versterken met bijvoorbeeld gemeenten, werkgevers en
vrijwilligersorganisaties. We sluiten aan bij kanalen die op
het terrein van educatie en voorlichting de weg naar
kwetsbare doelgroepen al weten te vinden. Bijvoorbeeld
via organisaties en netwerken die zich al met andere
thema’s (zoals bijvoorbeeld lees- en schrijfvaardigheid)
richten op deze groepen. Daar waar deze kanalen nog
niet bestaan, zoeken we met onze partners naar
vernieuwende manieren om mensen te helpen.

Voor het bereiken en helpen van kwetsbare groepen
zijn nieuwe, innovatieve werkwijzen nodig. Wijzer in
geldzaken stimuleert innovaties op het terrein van
financiële fitheid, zowel in beleid als in educatie.
Wijzer in geldzaken initieert en stimuleert onderzoek
naar effectiviteit van interventies en vertaalt relevant
onderzoek naar de praktijk. En deelt deze kennis actief
binnen het platform en daarbuiten.

Inzet:
•

•

Inzet:
•

•

Wijzer in geldzaken haakt grote werkgevers – te
beginnen in de zorg – aan bij Financieel gezonde
werknemers en zorgt ervoor dat financiële fitheid
bij meer werkgevers aandacht krijgt.
De Week van het geld wordt de komende jaren
benut om meer gemeenten aan te haken met een
breed palet aan preventie-initiatieven. Met als doel
dat ten minste 100 gemeenten zichtbaar meedoen
aan de Week van het geld.
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•

Wijzer in geldzaken ontwikkelt – met behulp van
de expertise van partners – een instrument om
financiële fitheid te meten. Hiervoor wordt een
nulmeting gehouden en wordt tweejaarlijks de
voortgang gemonitord.
Wijzer in geldzaken onderzoekt de effectiviteit van
interventies en stimuleert partijen om dit ook te
doen en hun kennis hierover met elkaar te delen.
Wijzer in geldzaken vervult een spilfunctie bij het
innoveren van interventies ter bevordering van
financiële fitheid, door onderzoek te initiëren en
uit te voeren en door kennisdeling te stimuleren.

Inleiding

01.

Trends en
ontwikkelingen

Tot slot
Wijzer in geldzaken heeft de komende jaren een stevige
ambitie. De partners van Wijzer in geldzaken zullen zich
met veel energie richten op het realiseren van deze
ambitie. Maar dat kunnen we niet alleen. We roepen
iedereen die een bijdrage kan leveren aan de financiële
fitheid van Nederlanders op om mee te doen.

Namens de partners van Wijzer in geldzaken,
de leden van de stuurgroep:
Anita van den Ende
directeur Financiële Markten, Ministerie van Financiën
Eelco Dubbeling
directeur Nederlandse Vereniging van Banken

02.

Gerard Riemen
algemeen directeur Pensioenfederatie

Missie en
speerpunten

Richard Weurding
algemeen directeur Verbond van Verzekeraars

Tot slot

Nicole Stolk
directeur De Nederlandsche Bank
Arjan Vliegenthart
directeur Nibud
Jos Heuvelman
bestuurder Autoriteit Financiële Markten
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Wijzer in geldzaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
info@wijzeringeldzaken.nl
www.wijzeringeldzaken.nl
@wijzeringeld
www.facebook.com/wijzeringeld

