
InterAegon I 11

Anja van der Meer, medewerker Hypotheken

 Beheer, heeft lesgegeven tijdens de Week van  

het Geld:

“Of het nu gaat om de billen van Jennifer Lopez, de 

pianovingers van Wibi Soerjadi of de voetbalbenen 

van Ronaldo: alles kun je verzekeren. Toen ik dat 

vertelde in de klas van mijn middelste dochter, die 

op dat moment in groep zeven zat, moesten alle 

kinderen heel hard lachen. Ontzettend leuk om die 

reacties te zien. Zowel dit jaar als twee jaar geleden 

jaar heb ik lesgegeven tijdens de Week van het Geld. 

Het doel van deze week is dat basisschoolleerlingen 

leren omgaan met geld en risico’s. In de gastles-

sen staat verzekeren centraal. Voor veel kinderen 

is ‘verzekering’ een abstract begrip. Dus in simpele 

taal moet je uitleggen wat het betekent en wat je 

eraan hebt. Het is toch belangrijk om kinderen al op 

jonge leeftijd financieel bewust te maken.” 

GANZENBORD

“Het mooiste moment? Toen ik de vraag stelde wat 

er gebeurt als een meneer zijn auto in de prak rijdt. 

Krijgt hij niets terug van de verzekering? Geeft de 

verzekeraar precies zijn inleg terug? Of wordt er 

20.000 euro uitbetaald, de waarde van zijn auto? 

Nou, dat leidde tot verhitte discussies. Een aantal 

raadde het goede antwoord en dan denk je: geluk-

kig, ze snappen het! We hebben ook een spel ge-

speeld, Fix je Risk. Een soort ganzenbord waarmee 

kinderen zich bewuster worden van verzekeren. Of 

ik de aandacht kon vasthouden? Tijdens mijn studie 

als wiskunde- en natuurkundelerares heb ik geleerd 

om overwicht te houden in een klas. De rotzooitrap-

pers moet je er snel uitpikken, maar gelukkig was 

dát niet nodig tijdens mijn les.”

MEER WETEN?

Wil jij meer weten over onze MVO-activiteiten? Of wil je ook vrijwilligers-

werk doen? Neem dan contact op met Marjolein Breed, programmamana-

ger MVO, via mvo@aegon.nl. 

Marcel Hollander, Pensioenanalist 

bij TKP, is vrijwilliger voor de 

stichting LEF:

“Als je jong bent, denk je vooral aan 

jezelf. Tenminste, dat gold voor 

mij. Je bent bezig met je studie, 

carrière, geld verdienen, een huis 

kopen, op vakantie gaan. Eigenlijk 

best  egoïstisch. Maar toen ik ouder 

werd en kinderen kreeg, wilde ik iets 

belangeloos bijdragen aan de maat-

schappij. Andere mensen helpen 

die het nodig hebben. Ik heb twee 

dochters van acht en een zoon van 

tien jaar. Op de basisschool van mijn 

zoon heb ik een gastles gegeven tij-

dens de Week van het Geld, in maart 

dit jaar. In jip-en-janneketaal vertel 

je wat een verzekering inhoudt en 

waarom dit zo belangrijk is. Prachtig 

om de reacties van die kinderen te 

zien. Ik heb mij daarom aangemeld 

voor het programma LEF. Dat staat 

voor Leven en Financiën. Het doel 

van Stichting LEF is om middelbare 

scholieren, vaak MBO-studenten, 

financieel bewuster te maken. Dat is 

een hele uitdaging, zo weet ik nu.

Ik heb eerst een training gevolgd om 

het lesprogramma onder de knie te 

krijgen. Door vragen te beantwoor-

den, kun je achterhalen wat geld 

voor jou betekent, welk ‘geldtype’ 

je bent en wat jouw valkuilen zijn. 

Ben je een trendsetter? Dan krijg je 

bijvoorbeeld te horen: merkkleding 

kun je óók kopen bij outlet-winkels 

of op Marktplaats. Met een collega 

heb ik vier lessen van anderhalf uur 

gegeven op een ROC in Emmen. Daar 

sta je dan, voor 25 pubers, en dat is 

geen gemakkelijke opgave. ‘Ik doe 

het toch lekker op mijn eigen manier’, 

hoor je ze denken. De oren waren wel 

gespitst toen ik vertelde over huur-

toeslag, zorgtoeslag en belastingte-

ruggaaf. Het blijft lastig om jongeren 

financieel bewuster te maken. Toch 

vind ik het belangrijk om mijn ken-

nis en ervaring te delen. Waarom? 

Omdat ze het nodig hebben. Juist 

deze groep, jong en lager geschoold, 

is kwetsbaar voor schulden. De 

docent vertelde mij achteraf dat de 

studenten de lessen zinvol vonden. 

Dat doet mij goed. Praten over geld 

en schulden is misschien een taboe, 

maar het gaat wel over hun eigen 

financiële toekomst.” 
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