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Is jouw kind straks voldoende �nancieel
bewust?

Jonge mensen hebben steeds minder op met geldzaken. Hoe leert jouw kind om wel
�nancieel bewust en zelfredzaam te worden?

Veel jongvolwassenen tussen 25 en 34 jaar hebben een hekel aan geldzaken. Als reden voor die
‘geldregelhekel’ noemen ze vaak ‘dan zie je meteen wat er over is van je inkomsten en daar kr�g ik
stress van’, ‘het is zelden goed nieuws’ en 'je wordt met de neus op de feiten gedrukt’.

Andere redenen z�n ‘ik heb er geen t�d voor’, ‘ik kan wel leukere dingen doen in die t�d’ en ‘ik vind
het een rotklus’. Een en ander is te lezen het rapport van de FinQ Monitor 2019.

Grote �nanciële beslissingen
De uitkomsten z�n zorgel�k. Juist de groep 25- tot 34-jarigen zit in een levensfase waarin ze grote
�nanciële beslissingen moeten nemen. Denk aan het kopen van een huis, trouwen en een gezin
stichten. Ook zouden ze in deze periode van hun leven aandacht moeten besteden aan de opbouw
van hun pensioen.

Budgetinstituut Nibud maakt zich al langer zorgen over jongeren en jongvolwassenen die geen goed
inzicht hebben in de eigen �nanciën. Onderzoek w�st uit dat b�na de helft van de 18- tot 30-jarigen
onvoldoende �nancieel bewust is.

Jong geleerd…
De beste oplossing om hierin verandering te brengen, is jongeren zo vroeg mogel�k met geld leren
omgaan. Jong geleerd is immers oud gedaan. Dat is ook de achterliggende gedachte van de Week
van het geld, die elk jaar in maart wordt gehouden. T�dens deze themaweek besteden basisscholen
extra aandacht aan omgaan met geld en geven �nanciële professionals gastlessen op basisscholen
in heel Nederland.

Op deze manier wil initiatiefnemer W�zer in geldzaken de �nanciële zelfredzaamheid van jongeren
bevorderen. T�dens de week is er aandacht voor onderwerpen als het uitstellen van
impulsaankopen, sparen, leren dat je niet alles kunt kopen maar moet kiezen en dat wensen kunnen
veranderen. Stuk voor stuk vraagstukken die helpen om de basis te leggen voor �nanciële
zelfredzaamheid.

Meer weten en inspiratie

Meer weten?
Heb je een vraag over dit bericht of
meer weten over �nancieel advies?
dan gerust contact met me op.

R. Rietbergen
RBG Assurantiën BV
Colonnade 52
2134AJ HOOFDDORP

 0252-681460

Erkend Financieel Advi
R. Rietbergen is een Erkend Financ
Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.

Stuur m� een mail

Specialist in de woning�nancie

K�kt verder dan jouw hypothee

Bewezen deskundig

Alt�d up-to-date

Integer en persoonl�k

Creëert overzicht en inzicht

Houdt zich aan de beroepscode

Leven & Wonen is een initiatief van

mailto:rene@rbg-assurantien.nl
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Dit jaar vindt deze themaweek plaats van 25 t/m 29 maart. Wil je meer weten over het programma
of inspiratie opdoen voor leuke activiteiten die je thuis met je kinderen kunt doen? K�k dan op de
website van de Week van het geld.

LevenWonen.nl is een initiatief van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur.

Website Week van het geld 

https://www.weekvanhetgeld.nl/

