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‘Juf, kun je je ook
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slechte Cito-uitslag?’
(Emma, 12 jaar)
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‘hij is
echt
aardig!’
Gewapend met een blocnote gaat ze op pad voor haar
allereerste interview. Gasthoofdredacteur Jora is ‘stikzenuwachtig’, maar als ze eenmaal tegenover Richard
Weurding zit, is ze haar zenuwen al snel de baas. Als een
volleerd interviewster vuurt ze haar vragen af op de
algemeen directeur van het Verbond. ‘Zijn verzekeringen
niet heel saai?’

6
‘geeft u
uw kinderen
zakgeld?’

‘Wat leuk dat je er bent’, zegt minister Jeroen Dijsselbloem als Jora op een vrijdagmiddag bij het ministerie
van Financiën aankomt. Samen gaan ze op de foto bij dé
schatkist van Nederland. ‘Waar is eigenlijk de sleutel?’
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Interviewen
Hallo allemaal, mijn naam is

Financiële
skills

10
Topman voor
de kl as
Hij is normaal gesproken bestuursvoorzitter
bij De Goudse, maar is
vandaag ‘gewoon
Michel’ als hij een
gastles Fix je Risk
geeft op basisschool
De Vuurvogel.

Jora den Dulk. Ik ben bijna elf.

Ze vindt financiële
zelfredzaamheid net
zo belangrijk als leren
lezen en schrijven.
Een interview met de
Amerikaanse hoogleraar Annamaria
Lusardi.

18

de redactie gevraagd om algemeen directeur Richard Weurding te interviewen. Daar was ik
erg blij mee. Vragen bedenken
vond ik best moeilijk, maar toen ik eenmaal de eerste
vraag had, ging het daarna heel soepel. Ik vind het
leuk dat ik het eerste kind ben als gasthoofdredacteur.
Deze column gaat dus over mijn belevenissen rondom
het interview. Ik vond het erg leuk om te doen, want
iemand interviewen was al heel lang een droom van
me. Aan het begin was ik superzenuwachtig, maar
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toen ik binnenkwam, voelde ik me al gelijk op mijn
gemak. Ik heb veel vragen gesteld en goede antwoor-

Onzekerheid
Volgens auteur en
ondernemer Annemarie van Gaal zijn mensen vaak bang dat ze
een financieel product niet begrijpen.

en verder :
In ’t kort

Een tijdje geleden werd ik door

den gekregen, die ik ook echt begreep.
Ook heb ik vragen voor minister Dijsselbloem mogen
bedenken, dat vond ik echt een wonder! Hij had niet
veel tijd, want ja, als minister van Financiën heb je
het natuurlijk erg druk. Ik ben ook nog met hem op de
foto geweest en dat vond ik super cool.

9

Mijn juf Chamara op school heeft me deels geholpen

over de grens

12

met de vragen. Mijn ouders, opa, oma, mijn broer

opmerkelijk

13

geholpen, maar het meeste heb ik natuurlijk zelf

uitgelicht

19
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Wesley en de redactie hebben mij ook een beetje
gedaan.
Groetjes,

Gasthoofdredacteur Jora interview t Richard Weurding

‘Is dat
leuk,
zo’n
gastles
geven?’
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Jora geeft het ronduit toe. Ze is
stikzenuwachtig. Op het laatste nippertje
besluit ze daarom de slotvraag (‘Was u
zenuwachtig voor dit interview?’) helemaal
naar voren te halen. ‘Want’, zo redeneert ze,
‘als hij het is, mag ik het ook zijn. Toch?’

Richard begint te lachen. Hij kijkt stiekem
naar haar blocnote: ‘Tja, normaal krijg ik
vooraf te horen waar het over gaat, maar dit
keer niet. Ik heb geen idee wat jij allemaal
hebt bedacht. Dus ja, ik vind het wel spannend.’

INTERVIEW
Waarom hebben jullie het spel Fix je
Risk bedacht?

‘Wij vinden het belangrijk dat kinderen met
geld leren omgaan en snappen dat er risico’s
zijn. Sparen is belangrijk, maar verzekeren
ook. Als jij achttien jaar bent en gaat studeren, ga je misschien op kamers. Dan is het
belangrijk dat je spulletjes zijn verzekerd, bijvoorbeeld tegen brand. Hoe eerder je daarover nadenkt, hoe beter het is. Daarom hebben wij het spel gemaakt. We zeggen altijd:
jong geleerd is oud gedaan.’
Kun je je bij het Verbond ook
verzekeren?

‘Nee, dat kan helaas niet …’
Waarom niet?

‘Wij zijn geen verzekeraar, maar een vereniging. Zit jij op een sport?’

fotografie: ivar pel

Ja, ik zit op hockey.

‘Nou, dat is ook een vereniging en daar ben
jij lid van. Wij zijn ook een vereniging, voor
verzekeraars. Alleen hebben wij geen broodjes kroket.’
Welke verzekeringen zijn er?

‘Je kan beter vragen welke niet. Je kunt bijna
alles verzekeren. Sommige zijn verplicht, voor
je auto of voor als je ziek wordt. Andere kun
je zelf kiezen, bijvoorbeeld als je een nieuwe
fiets hebt. Verder kun je je huis verzekeren, je
hond, je paard, je boot. En soms verzekeren
mensen dingen die niet nodig zijn, zoals je
mobieltje. Dat is niet altijd slim, omdat de
premie …’

ring. De verzekeraar stopt al die euro’s in een
potje en als jouw vader pech heeft en met de
auto tegen een lantaarnpaal rijdt, vergoedt de
verzekeraar de schade. Snap je dat?’
Jora knikt, maar wil nog wel wat
weten: ‘Wat is verzekeren eigenlijk?’

‘Verzekeren heeft met risico’s te maken. Je
fiets kan worden gestolen. Of je kan ziek
worden. Je weet niet òf het gebeurt, maar als
het gebeurt, heb je schade. Als je een verzekering hebt, betaalt de verzekeraar de schade.
Heb je dat filmpje wel eens gezien, van die
mevrouw die een vriend op bezoek krijgt?
Voordat ze klaar zijn om te gaan eten, moet
ze nog van alles doen.’
Jora lacht. ‘Dat filmpje vind ik wel
grappig. Die mevrouw deed zo gek.’

‘Wij willen met dat filmpje laten zien wat er
gebeurt als er geen verzekeringen zouden zijn.
Dan durft die mevrouw dus niet zomaar een
kaars aan te steken.’
Jora kijkt weer in haar boekje en
vraagt dan, met een big smile: ‘Wat is
de grootste blunder die u ooit heeft
meegemaakt op uw werk?’

‘Ik ben wel eens in een zaal vol mensen op
iemand afgelopen en zei toen heel hard een
verkeerde naam. Dat vind ik wel een blunder
hoor. Natuurlijk kan ik niet alle namen onthouden, maar het is wel stom als je iets roept,
terwijl je het niet zeker weet.’

Wat is dat: premie?

Jora trekt haar wenkbrauwen op en
zegt: ‘Van fouten leer je wat.’ Dan
gooit ze er de volgende vraag
tegenaan: ‘Kreeg u vroeger zakgeld?’

‘Als je een verzekering hebt, betaal je elke
maand een beetje geld. Stel dat jullie hele
straat een euro betaalt voor de autoverzeke-

‘Ik kreeg inderdaad zakgeld, ongeveer vijftien
euro per maand en daar moest ik alles voor
doen. Benzine voor mijn brommer kopen, een ➤
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➤ patatje in het weekend. En ik zat op een
muziekvereniging. Als ik daar wat wilde drinken, moest ik dat ook van mijn zakgeld doen.
Toen ik zestien was, ging ik werken, auto’s
poetsen in een garage. Had ik mooi wat meer
geld om eens iets extra’s te kopen. Net als
mijn kinderen. Mijn oudste dochter wilde
vorige week nieuwe gympen, maar ze heeft er
meer dan genoeg. Dus heeft ze rapport-,
vakantie- en zakgeld bij elkaar gelegd en kon
ze toch die gympies kopen.’
Waarom geven jullie gastlessen?

‘Omdat we het belangrijk vinden dat jullie
snappen dat je soms moet sparen om iets te
kunnen kopen. Of sparen voor later, zoals voor
je pensioen.’
Is het leuk om zo’n gastles te geven?

‘Erg leuk. Ik moet wel altijd goed nadenken. Ik
ben al wat ouder en als ik praat zoals ik altijd
doe, snapt niemand van de klas het. Het is heel
spannend om het zo te vertellen dat de kinderen
het ook snappen.’
Hoe vaak geven jullie les?

‘Oei, dat is een goeie vraag. Vorig jaar misschien wel honderd keer. En wij doen het niet
alleen. De banken geven ook les. Dit jaar hebben we een digitale les. Spannend.’
Zijn verzekeringen niet heel saai?

‘Een klein beetje wel hè? Nou weet je, veel mensen vinden dat, maar als je erin werkt, is dat
niet zo. Ik vind verzekeringen leuk. Verzekeren
gaat over heel veel dingen en is belangrijk. Wij
zeggen dat verzekeren er echt toe doet.’

‘Van fouten
leer je’
8 VERZEKERD!
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Hoe lang bent u hier al directeur en
wat doet u eigenlijk?

‘Ik ben nu acht jaar directeur. Als directeur
ben ik wel verantwoordelijk, maar ik hoef
gelukkig niet alles alleen te doen. Ik ben ook
veel op stap. Vanmiddag heb ik een overleg
gehad waar Koningin Máxima ook was en
straks ga ik weer naar Utrecht. Een directeur
is veel buiten de deur om over van alles en
nog wat te praten. En omdat wij een vereniging zijn, praat ik natuurlijk ook vaak met
verzekeraars.’
De tijd dringt. Oeps, nog maar één
vraag. Jora wikt en weegt en vraagt
dan: ‘Komt u wel eens op tv?’

‘Ik kom wel eens op televisie en dat vind ik
nou echt bloedspannend. Soms komen ze met
een cameraploeg hierheen en soms ga ik naar
de studio. Als je dan weet dat er twee miljoen
mensen kijken, word ik daar wel zenuwachtig
van. Of ik beroemd ben? Nee, dat denk ik
niet. Maar ja, ik ben natuurlijk ook geen
Beyoncé.’ Jora knikt instemmend. Ze klapt
haar notitieblokje dicht en slaakt een zucht.
Het zit erop. In de gang zegt ze zachtjes: ‘Ik
vond het leuk. Hij is echt heel aardig!’

<

Fix je Risk
voor digibord
Wie betaalt de schade als je fiets
wordt gestolen? Is een verzekering
altijd nodig? Op die vragen zoomt
de gastles Fix je Risk in, die het
Verbond vijf jaar geleden voor
basisscholen heeft ontwikkeld.
Hoewel omgaan met geld en risico’s niet in het curriculum van het
primair onderwijs is opgenomen, is
de lesstof door de Stichting Leerplanontwikkeling Nederland
geschikt bevonden voor groep
7 en 8.

Jong geleerd is oud gedaan: dat is de reden voor
verzekeraars om aan financiële educatie te doen.
Het Verbond probeert kinderen beter voor te bereiden
op financiële beslissingen die ze later moeten nemen.
Een greep uit de activiteiten.

Als ik later groot ben …
Nuttig, eigentijds en interactief: zo omschrijven scholen de
musical Als ik later groot ben, die het Verbond
vorig jaar lanceerde. De musical vertelt het ver!
haal van de kinderen uit groep 8, die als afsluiting
van hun laatste schooljaar naar het concert van
de Amerikaanse megaster Joy Rider willen. Daar
hangt wel een prijskaartje aan en hoe kom je aan
geld? En hoe stel je dat geld veilig?
Het musicalpakket wordt gratis ter beschikking
gesteld aan scholen en bestaat uit een script,
handleiding, notenschrift, cd met liedjes en een
live registratie op dvd. Intussen zijn ruim tweeduizend pakketten aan scholen verstrekt.
De
klas hele
do
mee et

Dansen en
zingen!

e:
Regi

p: :
Groe
catie

Lo

ol:
Scho
m:
Datu

Afscheid
nemen

Deze musical is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars in
samenwerking met Wijzer in geldzaken

Verzekeraars verzorgen in de
Week van het geld in heel Nederland gastlessen, maar docenten
kunnen sinds kort ook een digiles
aanvragen, ontwikkeld door het
Verbond en op de markt gezet door
Young Crowds. Docenten kunnen
een digiles zelf geven op het digibord en dat is nu al een succes:
binnen 24 uur na de aankondiging
hadden scholen al bijna tweehonderd digilessen aangevraagd.
Meer weten? Stuur dan een mail
naar gastlessen@verzekeraars.nl.
Een digiles is gratis, maar het Verbond vraagt wel een tegemoetkoming van maximaal € 8,50 voor de
verzendkosten.

IN
T’ KORT

Tijd:

Vriendschap
& Liefde
Ontdekken
& leren

Schoolkampverzekering
voor kinderen
Uitgeverij Zwijsen heeft samen met
Wijzer in geldzaken, en als het om
verzekeringen gaat met het Verbond, werkbladen financiële educatie ontwikkeld, die kinderen zelfstandig kunnen maken. Nieuw is
het werkblad Schoolkampverzekering voor groep 8, bedacht door het
Verbond. ‘De schoolkampverzekering lijkt het meest op een combinatie van een reis- en evenementenverzekering’, vertelt Anky van
Leeuwen. ‘Natuurlijk bestaat deze
verzekering in het echt niet, maar

de polis speelt wel goed in op de
belevingswereld van kinderen.
Want wat als de bagage tijdens de
busreis zoek raakt of zelfs wordt
gestolen? En wat als iemand ziek
wordt en niet mee kan? Kun je je
kamp dan kosteloos verzetten?
Kinderen kunnen zelf over dat
soort vragen nadenken en de ideale schoolkampverzekering
samenstellen. Maar: hoe meer
je verzekert, hoe duurder de
premie, dus het is nog een hele
uitdaging!’
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‘Hoi, ik ben Michel.’ Michel is Michel Lamie,
topman bij De Goudse. Hij staat voor de
klas, een combinatiegroep 7/8 op De
Vuurvogel in Gouda.

‘Kun je
deze
spellen
in de
winkel
kopen?’
10 VERZEKERD!
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Lamie staat bij de deur en vangt de kinderen
na het buitenspelen op. Ze hebben een drukke
week achter de rug en dan is het ook nog het
laatste uur op vrijdagmiddag. Geen ideale setting. Hij kijkt de klas rond en vraagt bij wie
er wel eens een fiets is gestolen. De nodige
vingers gaan de lucht in. Een meisje vertelt:
‘Mijn fiets is twee jaar geleden gestolen. Ik
ging toen op de fiets van mijn zusje naar
school. Mijn ouders deden aangifte en kregen
geld voor een nieuwe.’ Lamie concludeert:
‘Soms gebeuren er dingen die je niet hebt
voorzien. Je kunt ziek worden en in het ziekenhuis worden opgenomen. Of je bent aan
het voetballen en schiet een bal door een ruit.
Als je niet bent verzekerd, moet je die ruit zelf
betalen.’
Vuilnisverzekering

De leerlingen zitten in vier blokken en Lamie
vraagt of ze zoveel mogelijk verzekeringen
willen opschrijven. In het blok naast me roept
een jongetje: ‘Een zorgverzekering.’ Om er
meteen achteraan te zeggen: ‘Dat is iets van
de verzorgingsstaat.’ ‘Overstroming’, roept
een ander. Het zegt iets over deze leerlingen.
Dit is geen gewone groep 7/8. Op De Vuurvogel zitten ruim zestig hoogbegaafde kinderen,
waarvan twintig in deze klas.
De ene na de andere verzekeringsvorm vliegt
over tafel. ‘Diefstalverzekering, inbraak, een

REPORTAGE

brilverzekering, een schadeverzekering, inboedel, een levensverzekering. Dan spreek je af
hoe oud je wordt, zeg zestig, en dan krijg je
geld.’ Als Lamie verder wil naar zijn volgende
punt zijn de leerlingen nog niet zo ver. Nog
één vraag. ‘Wat is pensioen ook alweer?’
Lamie legt uit dat je geld nodig hebt als je op
je 67ste stopt met werken. ‘Ik werk en elke
maand stop ik geld in een pot voor als ik
straks niet meer werk.’ Weer een vinger. ‘Oké,
allerlaatste vraag dan.’ De leerling in kwestie
blijkt nog één verzekering te willen toevoegen. ‘De vuilnisverzekering. Iedereen heeft
toch vuilnis.’ Lamie schiet in de lach. Tijd om
te gaan rekenen.
Arsenal

‘Stel dat je een autoverzekering wilt. Je auto
kost tienduizend euro en je verzekert ’m voor
vijftig euro premie per maand. Na drie maanden wordt-ie gestolen. Wat doet de verzekeraar?’ ‘Tienduizend euro betalen’, antwoordt
de eerste. ‘Heel goed’, reageert Lamie, die snel
overgaat naar de volgende opdracht. ‘Een
violist wil zijn handen verzekeren voor een
miljoen. Daarvoor moet hij tweehonderd euro
per maand betalen. Wat vinden jullie? Doen
of niet?’
‘Nee’, roept de klas in koor. ‘Veel te duur.’
‘Lekker makkelijk ook’, zegt een meisje. ‘Dan
gaat hij hard op zijn handen slaan en krijgt
hij een miljoen.’
Lamie reageert direct. ‘Hoe heet dat? Dat is
misbruik hè. Of fraude en dat is niet slim,
want daarvoor kun je naar de gevangenis.
Maar, wat denken jullie van een voetballer bij

Arsenal. Moet hij zijn benen verzekeren als
hij drie miljoen per jaar verdient?’ De klas
is in één klap overtuigd en Lamie trekt een
parallel naar de violist. ‘Je moet altijd goed
nadenken hoe groot de kans is dat er iets
gebeurt en wat de schade dan is.’
Bij het laatste rekenvoorbeeld blijkt dat lastig. Alle kinderen zouden namelijk hun fiets
verzekeren, ‘kost maar twintig euro per
jaar, dus dat is niet veel’. Lamie: ‘Als je een
miljoen op de bank hebt staan, hoef je je
fiets toch niet te verzekeren?’
Spelletjestijd

Lamie sluit het rekenen af. Het is spelletjestijd. Hij laat het speelbord van Fix je Risk
zien: ‘Dit is een schooljaar. Jullie gaan naar
de zomervakantie toe, maar onderweg kan
van alles gebeuren.’ Terwijl hij het spel uitlegt, wordt er op elke tafel een speelbord
neergezet. Sommige kinderen gaan tijdens
het spelen op de tafel zitten en duiken
zowat met hun neus in het bord. ‘Nee, nee,
NEE!’ Gegil. Het enige meisje in de groep
kijkt Lamie wanhopig aan. ‘Als je zes
gooit, mag je toch nog een keer?’ Helaas!
Met tegenzin geeft ze de dobbelsteen door.
En dan is het drie uur. De tijd is om. Lamie
sluit af: ‘Ik hoop dat jullie iets over verzekeren hebben geleerd. Onthoud één ding:
of je iets wel of niet wilt verzekeren, bepaal
je zelf.’
Hij wil afscheid nemen met een wijze les,
maar dan schiet er nog één vinger omhoog:
‘Meneer, kun je deze spellen ook in de winkel kopen?’

<
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Inwoners uit Nieuw-Zeeland (ook wel kiwi’s genoemd) scoren wereldwijd het
beste op financiële kennis. Dat blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het geheim?
Een duidelijke agenda met permanente aandacht voor financiële educatie.

OVER
DE
GRENS

KIWI’S FINANCIEEL DE BESTE
De manier waarop financieel bewustzijn in
Nieuw-Zeeland op de kaart is gezet, kent opvallend veel parallellen met Nederland. Zo is in ons
land het platform Wijzer in geldzaken vanuit het
ministerie van Financiën opgezet; in NieuwZeeland is hiervoor de Commission for Financial
Literacy and Retirement Income (CFLRI) in het

leven geroepen, die vijf jaar geleden een strategie voor financieel bewustzijn heeft gelanceerd
en hierover aan twee ministers rapporteert.
De commissie heeft een korte, maar heldere
visie (financially sorted kiwi’s; oftewel: financieel
goed toegeruste Nieuw-Zeelanders), met als uiteindelijk doel het financiële welzijn van alle
kiwi’s te verbeteren.
Onderwijs
Net als ons land kent Nieuw-Zeeland een jaarlijkse Week van het geld, wordt de financiële
sector bij de activiteiten betrokken en krijgen
mensen op www.sorted.org.nz handvatten (zoals
een Money Planner en een Savings Calculator)
om meer zicht te krijgen op hun financiële huishouding. Wat onderwijs betreft, zijn de kiwi’s een
stapje verder dan wij: financiële deskundigheid

12 VERZEKERD!
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is sinds 2007 opgenomen in het onderwijscurriculum en valt binnen de kerncompetentie managing self.

Weten of doen

Hamvraag is natuurlijk waar al die activiteiten
toe leiden. Onderzoek uit 2013 laat zien dat de
overall financiële kennis van Nieuw-Zeelanders
sinds 2005 gestaag stijgt. Zo scoorde een kwart
van de mensen in 2009 “gemiddeld”; in 2013 is
dit gestegen naar een derde. Kiwi’s zijn op een
aantal punten bovendien behoorlijk financieel
bewust. Zo vindt driekwart het belangrijk om uit
te zoeken hoe een financieel adviseur wordt
betaald en zegt bijna de helft dat hij zijn verzekeringsportefeuille het afgelopen jaar onder de
loep heeft genomen.
Toch is ook in Nieuw-Zeeland nog niet alles koek
en ei. Kiwi’s weten weliswaar veel, maar die
kennis omzetten in actie is een ander verhaal. Zo
vindt 85 procent het belangrijk om te budgetteren, maar slechts 61 procent doet het ook. Volgens directeur David Kneebone van de CFLRI ligt
daar de grote uitdaging. ‘We willen kiwi’s aanzetten tot actie.’
Ondanks de parallellen met de aanpak in Nederland is niet bekend hoe Hollanders het in vergelijking met kiwi’s doen: in het OESO-onderzoek
komt Nieuw-Zeeland van veertien landen als
beste uit de bus, maar Nederland heeft er niet
aan meegedaan.
In 2015 volgt een nieuw grootschalig onderzoek
waar Nederland voor het eerst wél aan meedoet. Volgend jaar weten we dus hoe goed wij
het doen.

<

OPMERKELIJK

De Week van het geld wordt dit jaar

vierde keer georganiseerd.
75 procent van de bassisscholen weet van het bestaan
voor de

van de Week van het geld en wil er iets mee doen.

vijftien verzekeraars

Medewerkers van
gaan in de
Week van het geld gastlessen geven op basisscholen.

Het Verbond heeft dit jaar al bijna

700 Fix je Risk-spellen
naar scholen verstuurd.

De gratis Verbondsmusical Als ik later groot ben is

2.000 keer opgevraagd door scholen.

Bijna

de helft van de ouders vindt het lastig
om hun kind te leren omgaan met geld.
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Gasthoofdredacteur Jo

‘Je kunt
je geld
maar
één keer
uitgeven’
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INTERVIEW

ora interview t minister Jeroen Dijsselbloem

‘Oké, hoe gaan we het doen? Ik staan
en jij zitten of is dat te wild?
Goed, ga ik zitten en jij staan. Even kijken
of dat er leuk uitziet.’
Minister Jeroen Dijsselbloem neemt tijdens
de fotosessie compleet de regie in handen,
nadat hij Jora enthousiast heeft begroet:
‘Wat leuk dat je er bent.’

Wat moet u allemaal doen als
minister?

‘Ik moet beslissingen nemen of voorstellen
doen aan de Tweede Kamer over de begroting
(waar komt het geld vandaan en waar geven
we het aan uit?), de financiële sector en de
Eurozone.’
Was uw droombaan vroeger minister?

De foto wordt geschoten bij de schatkist die
op slechts een steenworp afstand van zijn
kamer op het ministerie staat. Jora kijkt er
geïntrigeerd naar en vraagt hem dan: ‘Waar is
de sleutel?’ Dijsselbloem lacht. ‘En jij denkt
dat ik het antwoord weet.’ Hij kijkt haar aan
en zegt dan: ‘Als je maar wel weet dat er nog
nooit iemand op de schatkist heeft mogen
staan, ook ik niet.’
Hoe word je eigenlijk minister?

fotografie: ivar pel

‘Daar is geen vast “recept” voor. Je school
afmaken, is een goed begin. Daarna hard
werken en het vertrouwen krijgen (van Mark
Rutte en Diederik Samsom) dat je deze klus
aankunt.’
Wat vindt u ervan om minister te zijn?

‘Ik vind het heel mooi. Het is belangrijk werk,
voor Nederland (en voor Europa). Het is ook
heel leuk en interessant en dus geniet ik
ervan.’

‘Ik heb er lang van gedroomd om dierenarts
te worden, maar het is heel anders gelopen.’
Waarom geeft u gastlessen?

‘Tijdens de Week van het geld geven duizenden medewerkers uit de financiële sector een
gastles op een basisschool over omgaan met
geld. Ik ben daar erg blij mee en draag graag
ook zelf mijn steentje bij. Ik vind het niet
alleen leuk, maar ook belangrijk om kennis
en ervaring met jullie te delen en ik wil mij er
graag voor inzetten dat alle jongeren in
Nederland leren om verantwoord met hun
geld om te gaan.’
Wat gaat u bij de gastlessen
vertellen?

‘Mijn belangrijkste boodschap is dat je je geld
maar één keer kunt uitgeven en dat je daarom
eerst goed moet nadenken voordat je dat
doet. Ook zal ik iets meer vertellen over mijn
➤
eigen werk. Ik heb er veel zin in.’
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➤ Wat vindt u van het spelletje Fix je
Risk? En heeft u het wel eens gespeeld?

‘Jammer genoeg heb ik nog geen tijd gehad
om het te spelen, maar ik heb begrepen dat
het idee is om jongeren te leren wat verzekeren is en hoe het werkt. Financiële educatie
vind ik erg belangrijk. Het spel lijkt me een
mooie manier om jongeren bij te brengen wat
financiële risico’s zijn en hoe je daarmee kunt
omgaan. Daar kun je niet vroeg genoeg mee
beginnen.’
Geeft u uw kinderen zakgeld?

‘Jazeker. En ook kleedgeld, omdat ze al vijftien en achttien jaar zijn. Zo leren ze omgaan
met geld én kunnen ze eigen keuzes maken.’
U bent de baas van al het geld in
Nederland. Bent u daarom heel rijk?

‘Nee, ik ben niet erg rijk. Maar een minister
krijgt een goed salaris. En gelukkig is het
meeste geld in ons land gewoon van mensen
en bedrijven en niet van de overheid.’
Op tv hebben ze het vaak over de
schatkist. Staat die bij het ministerie
waar u werkt?

‘Nou, hier staat hij dan, die mooie schatkist.
Maar hij is leeg. Al het geld staat op bankrekeningen. Alles bij elkaar heeft de Neder-

‘Ik droomde van
een baan als
dierenarts’
16 VERZEKERD!
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landse Staat trouwens ook geen geld over,
integendeel!’
Wat heeft het ministerie van
financiële zaken met Prinsjesdag
te maken?

‘Op Prinsjesdag presenteert de minister van
Financiën de begroting voor het nieuwe jaar.
Dat wordt ook wel het huishoudboekje van
Nederland genoemd. In die begroting staan
alle inkomsten (waar komt het geld vandaan?) en uitgaven (waar gaan we het geld
aan besteden?). Net vertelde ik je al dat de
belangrijkste boodschap van mijn gastles is
dat je je geld maar één keer kunt uitgeven.
Daarom denken we goed na over de uitgaven
in de begroting.’

<

COLUMN

onzekerheid
Door mijn televisieprogramma’s en het
schrijven van columns en boeken over
geldzaken, kom ik veel bij gezinnen met
financiële problemen over de vloer.
Vaak blijken mensen met geldproblemen
ook een hartgrondige hekel aan geldzaken te hebben. Het lijkt wel of die twee
zaken hand in hand gaan. We nemen
vaak aan dat ze een hekel aan geldzaken hebben omdat ze arm zijn, maar volgens mij heeft deze afkeer een andere
oorzaak. Ze zeggen bij de eerste zin van
de uitleg over een financieel product of
een offerte voor een verzekering al ‘ik
kan het niet’, ‘daar weet ik niets van’ of
‘ik begrijp het niet’.
Maar als ik doorvraag, blijken ze vooral
bang te zijn voor het feit dat ze de tekst
van de polis of het financiële product
niet zullen begrijpen. Die angst is
meestal ongegrond en als ze uiteindelijk
de kans pakken om hun geldzaken wél
te leren begrijpen, krijgt hun zelfvertrouwen een boost waardoor ze ook suc-

cesvoller worden. Die angst voor geldzaken moeten we op een zo jong
mogelijke leeftijd wegnemen en juist
daarom is financiële educatie op scholen zo belangrijk. Kinderen leren spelenderwijs over geldzaken, waardoor onze
huidige jonge generatie op latere leeftijd veel beter met geldzaken om zal
gaan.
Nog even tot slot: we moeten geld in
ons hoofd natuurlijk ook geen grotere
rol geven dan het verdient. Veel mensen
denken dat geld zaligmakend is. Maar
dan zeg ik: ‘Stel dat er brand is en je
hebt twee minuten om je huis te verlaten, wat zou je meenemen?’ Kijk eens
rond in je huis, zeg ik dan. Zoek eens uit
wat je absoluut meeneemt. De meest
waardevolle spullen blijken dan nooit
de duurste te zijn. Gelukkig maar.
En voor alle andere schade kun je je
verzekeren.

<

Annemarie van Gaal is
investeerder en
oprichter/eigenaar van
Van Gaal & Company, dat
is gespecialiseerd in
adviezen en uitgaven op
het gebied van financiële
communicatie. Ze
schreef ook diverse
boeken over financiële
onderwerpen, waaronder
Slim verzekerd en
Financiële Workout.

© 2014 Annemarie van Gaal

‘Kan het niet,
weet ik niet,
begrijp ik niet’
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Je kunt niet vroeg genoeg
beginnen met financiële
educatie, vindt Annamaria
Lusardi, Denit Trust
Distinguished Scholar en
hoogleraar Economie en
Accountancy aan de George
Washington University School of
Business. Ze staat bekend als
deskundige in financiële
zelfredzaamheid. ‘Financieel
bekwaam zijn is een
noodzakelijke skill geworden.’

Annamaria Lusardi, hooglera ar Economie en Accountancy

‘onderschat het vak van docent niet’
Ze is van origine Italiaanse, maar
werkt al in Amerika sinds ze in
1992 haar Ph.D. haalde aan de
Princeton University. Lusardi
raakte tien jaar geleden betrokken bij financiële zelfredzaamheid, toen ze meewerkte aan een
Amerikaans onderzoek naar de
financiële kennis van mensen.
‘Het was een onderzoek met
korte, eenvoudige vragen. Als je
honderd dollar op een spaarrekening hebt staan tegen twee procent rente, hoeveel heb je dan na
vijf jaar gespaard? Heel veel mensen bleken dat soort vragen niet
te kunnen beantwoorden. Schrijnend! Als mensen dit al niet
weten, hoe moeten ze dan in vredesnaam een hypotheek afsluiten

18 VERZEKERD!

of überhaupt zorgen dat ze rondkomen?’
Bent u zich er daarom in
gaan verdiepen?

‘Absoluut! Het mooie is dat het
onderzoek uit een beknopte vragenlijst bestaat, waarmee je
financiële bekwaamheid heel
makkelijk kunt meten. Het
onderzoek is intussen al in twaalf
landen gehouden en overal zien

financiële educatie 2014

we dezelfde ontwikkeling: mensen hebben veel moeite met financiële begrippen die relevant zijn
om financiële beslissingen te
nemen.’
Waarom is dat een
probleem?

‘Omdat de huidige economie om
andere vaardigheden vraagt dan
in het verleden. Vergis je niet: de
wereld is de afgelopen twintig

Meten is weten
Veel landen steken geld en energie in financiële educatie, maar
wat is het effect? Een lastige vraag, weet Lusardi, want je kunt het
effect pas écht meten als je structureel aandacht aan financiële
zelfredzaamheid besteedt. ‘En daar zit nou precies de bottleneck.
De grote uitdaging is dan ook om financiële educatie goed in te
bedden en continu te evalueren, zodat we de effectiviteit kunnen
blijven verbeteren.’

INTERVIEW
jaar enorm veranderd. Mensen
worden steeds ouder, terwijl pensioenstelsels daar niet op zijn ingericht. Mensen moeten het heft meer
in eigen hand nemen. Daarnaast
zijn financiële markten steeds ingewikkelder geworden en is ook de
arbeidsmarkt veranderd. Dat alles
vraagt om mensen die hun financiële huishouding goed kunnen
managen, maar daarvoor moet je
wel kunnen plannen, rekenen en
financiële beslissingen kunnen
nemen.’
Wie is verantwoordelijk voor
financiële educatie?

‘Ik vind dat het primair op scholen
thuishoort. Wil je in deze maatschappij meedoen, dan is financiële
zelfredzaamheid net zo belangrijk
als lezen en schrijven.’
Heeft de financiële sector
ook een rol?

‘Ik juich het toe dat de financiële
sector nauw betrokken is. Maar om
kinderen financieel bekwaam te
maken, is meer nodig dan één gastles per jaar. Bovendien heeft de
financiële sector wel de kennis,
maar niet de pedagogische vaardigheden. Onderschat het vak van
docent niet! Misschien moet de
financiële sector er eens over nadenken om een cursus voor docenten te ontwikkelen, zodat die de
kennis op kinderen kunnen overbrengen. Dat idee is eind vorig jaar
ook in Amsterdam besproken tijdens de tweede Global Financial
Literacy Summit, dus wie weet ...’

<

Hoe hoorde je voor het eerst
over de Week van het geld?

‘Via een flyer die drie jaar geleden in mijn postbakje lag. Ik
dacht meteen: daar kunnen we wel iets mee. In mijn klas gaat
het geregeld over zakgeld en ik merk heel sterk dat kinderen
denken dat alles te koop is. Natuurlijk is dat niet zo gek: ze
groeien op in een tijd waarin geld zo uit de muur komt en ze
zien reclames met slogans als “Nu een auto kopen en pas in
2018 betalen”. Als ze iets willen hebben, willen ze dat het
liefst ook meteen; ze realiseren zich niet dat een iPhone voor
sommige mensen bijna een maandinkomen betekent. Laatst
zei een jongetje over een klasgenootje: “Hij heeft maar één
winterjas.” Toen dacht ik: in wat voor gekke wereld leven wij?
En hoe moet dat later, als zulke kinderen in hun eigen onderhoud moeten voorzien?’

UITGELICHT

Vind je financiële educatie
daarom belangrijk?

‘Ja, absoluut. Het leuke van de bovenbouw is dat je heel goed
met de kinderen in discussie kunt gaan over dit soort onderwerpen. Dat doe ik graag. Ik vind het belangrijk dat ze de
waarde van geld leren kennen. Zulke discussies hebben
soms meer weg van opvoeden dan lesgeven, maar dat vind ik
niet erg. Het accent in het onderwijs ligt sowieso steeds
meer op sociale vaardigheden. Dat gaat wel eens ten koste
van een schrijf- of rekenles, maar aan de andere kant: welbevinden is de grootste voorwaarde om een kind tot leren te
brengen.’
Wat vind je van de gastlessen die
verzekeraars geven?

‘Dit jaar wordt er voor de derde keer een gastles Fix je Risk in
mijn klas gegeven en ik heb ook de banken al een paar keer
op bezoek gehad. Beide lessen vind ik erg leuk. Het is een
stuk theorie, er zit een spel bij en het thema sluit goed aan op
wat bij kinderen leeft. Ik vind het goed dat de lessen geen
commerciële insteek hebben, al merk ik natuurlijk wel dat de
mensen uit de financiële sector niet uit het onderwijs komen.
Ik heb één keer iemand in pak gehad, en dan zie je de kinderen wel even raar opkijken, zeker als iemand met ingewikkelde termen gaat strooien. Daarom bereid ik zo’n les ook
altijd voor met mijn klas en blijf ik er zelf bij.’

natasja
de
vrind
staat al vijf jaar
voor groep 8 van
basisschool
De Fontein, met
bijna 1.200
kinderen de
grootste
basisschool
van Nederland.
Haar school doet
dit jaar voor de
derde keer mee
aan de Week
van het geld.

<
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