
Hoe makkelijk praten we over 
financiële zorgen??

Hoe vaak maken we ons zorgen 
over financiën?

€
maakt zich nooit 
zorgen en heeft dit 
in het verleden 
ook nooit gedaan.

8% 
€ €

maakt zich
contstant zorgen.

3% 

€
maakt zich vaak 
zorgen.

14% 
heeft zich in het 
verleden zorgen 
gemaakt, maar doet 
dit nu niet meer.

13% 

€
37% 
heeft soms zorgen 
over zijn of haar 
financiële situatie.

€

26% 
maakt zich 
nauwelijks zorgen.

maken zich vaker 
zorgen om hun financiële 

situatie dan mannen. 58% 49% 

Vrouwen

57% 

43% 

57% vindt het makkelijk.

€ €

43% vindt het moeilijk.

Waarom we onze geldzorgen 
juist wel willen delen

deelt zijn of haar zorgen zodat 
zij geholpen kunnen worden.

51% 
lucht zo zijn hart.
46% 

deelt zorgen om 
zo beter begrepen 
te worden. 

30% 

voelt zich meer 
gesteund. 

27% voelt zich dan 
sterker.

9% 

voelt zich dan 
minder alleen.

8% 

ziet geen reden om 
financiële zorgen 
met anderen te delen. 

19% 

Wanneer vragen we om hulp 
bij geldproblemen?

wacht met het delen 
van problemen totdat 
het echt niet anders kan.

probeert problemen 
eerst zelf op te 
lossen.

16% 55% 

HELP!

€
kijkt het ook eerst even 
aan, maar vraagt wel 
redelijk snel om hulp.

12% 

vraagt nooit om hulp.
6% 

€
€

vraag direct om hulp 
wanneer degene zich 
zorgen maakt.

7% 
HELP!

!
!

€

HELP!

? 5%  
weet niet wanneer.

5%  
de overige.

financiële successen

Leeftijd < 30 jaar

76% van de jongeren praat 
hier makkelijk over.

76%

Leeftijd 60+

41%

Het merendeel van de 60+ers 
vindt dit lastig. 
41% vindt dit makkelijk.

34% 

66% 

34% vindt het moeilijk 
om over financiële 
successen te praten.

66% heeft hier geen moeite mee.

71% 62% Mannen vinden dit makkelijker 
dan vrouwen.

Schaamte over geldzorgen

schaamt zich wel eens 
om over financiële 
zorgen te praten.

39% 
ervaart een taboe op 
financiële zorgen in 
zijn omgeving.

27% 
is bang dat mensen 
anders naar hen zullen 
kijken wanneer ze hun 
financiële zorgen delen. 

36% 
negeert financiële 
zorgen liever dan erover 
te praten.

32% 

€ €

Effecten van financiële 
zorgen

BART

is minder 
geconcentreerd 
op werk.

30%

heeft vaker ruzie 
met zijn of haar 
partner.

23%

slaapt slechter.
58%

ziet zijn of haar 
vrienden minder.

22%is sneller boos 
op de kinderen.

23%
€ €

€
€

Top 5 geldzorgen

43%
maakt zich zorgen 
of er genoeg geld is 
voor leuke uitjes en 
vrijetijdsbesteding.

33%
maakt zich 
zorgen dat ze 
hun zorgkosten 
niet kunnen 
betalen.

30%
geldzorgen over 
boodschappen, 
gas/water/licht 
en abonne-
menten.

28%
heeft zorgen 
over het niet 
kunnen betalen 
van huur of 
hypotheek.

16%
maakt zich 
zorgen dat ze 
hun creditcard 
uitgaven niet 
kunnen 
betalen.

bron: PanelWizard, in opdracht van SNS

werkt met budgetten/
maakt gebruik van een 
financiële planning. 

Vrouwen doen dit
vaker dan mannen:

70% 

73% 67% 

Wat we doen om controle te 
krijgen over onze financiën

€€
€

zoekt uit hoe ze kunnen 
besparen op vaste lasten 
(o.a. boodschappen en 
gas/water/licht). 

85% 
spaart om eventuele financiële 
tegenvallers op te kunnen vangen. 
Slechts 9,0% doet dit nooit. 

88% 

€ €

vermijdt betalen op 
krediet en achteraf 
betalen (zoals 
creditcard, Afterpay). 

25% 
57% 
51% 
36% 

<30
30-39
40-49 

Leeftijdsgroep:

werkt extra uren om meer 
inkomsten te kunnen krijgen.

38% 

Hoe graag praten we  
over onze financiën?

€
€ 70% 

30% 

70% vindt dit makkelijk.

30% van de Nederlanders
vindt het moeilijk om over 
geld te praten.

Leeftijd 40 - 49 jaar

63%

Veertigers vinden dit iets 
minder vaak makkelijk: 
63% praat hier makkelijk 
over. 

financiële zaken

Leeftijd 30 - 39 jaar

76%
De meeste dertigers 
vinden het makkelijk over 
geld te praten: 76%.


