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Uitkomsten analyse genderverschillen
FinQ onderzoek door WOMEN Inc.
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Over het FinQ onderzoek:
Het FinQ onderzoek is in 2018 uitgevoerd door Motivaction. Voor de inhoudelijke begeleiding van het
onderzoek, vanuit de wetenschap en vanuit de financiële voorlichting, is een expertgroep samengesteld.
In deze expertgroep zaten vertegenwoordigers van de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van
Maastricht, Stichting Weet Wat je Besteedt en Aegon. Het FinQ onderzoek is een monitor van het
financieel bewustzijn en de financiële vaardigheden van Nederlanders. Deze monitor moet inzicht geven
in hoe financieel bewust Nederland is en op welke manier dit verder verbeterd kan worden. Het gaat om
een representatieve steekproef van 1.034 respondenten.
WOMEN Inc. heeft in 2019 een extra analyse gedaan op de data uit het FinQ onderzoek. Er is specifiek
gekeken naar de man/vrouw verschillen in financieel bewustzijn en financiële vaardigheden.
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BEL ANGRIJKE CONCLUSIES
• Dit onderzoek laat zien dat vrouwen en mannen opvallend van elkaar verschillen in financieel
bewustzijn en financiële vaardigheden als het gaat om het beheren van hun dagelijkse geldzaken
(Geld NU) en geldzaken in de toekomst (Geld LATER).
‘Geld nu’ en ‘Geld later’ zijn beide factoren die het Financiële IQ (FinQ) meten.
• Geld NU: Vrouwen zijn meer dan mannen gericht op geldzaken op de korte termijn en het goed regelen
hiervan. Ze zijn hierin ook vaardiger dan mannen. Daarentegen denken ze beduidend minder vaak aan
de lange termijn financiën zoals pensionering en het goed regelen hiervan. Ze ervaren financiële zaken
als pensioen ook vaker dan mannen als ingewikkeld en complex.
• Geld LATER: Mannen zijn veel vaker dan vrouwen actief bezig met de lange termijn financiën en
het goed regelen hiervan. Zo hebben ze ook vaker een goed financieel plan voor later vergeleken met
vrouwen. Daarentegen zijn mannen juist minder bewust bezig met hun dagelijkse geldzaken en op
dat gebied minder in balans dan vrouwen. Zo staan ze vaker rood, geven zij vaker meer geld uit dan
er binnenkomt en vertonen ze meer (financieel) risicovol gedrag dan vrouwen.
• Dit onderzoek laat zien dan vrouwen en mannen van elkaar kunnen leren: mannen om financieel
bewuster om te gaan met hun dagelijkse geldzaken en minder risicovol gedrag te vertonen. Vrouwen
om meer te denken aan hun financiële situatie in de toekomst en het belang om ook lange termijn
financiële zaken goed te regelen zodat zij ook bij pensionering of andere levensgebeurtenissen
(scheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid ed.) niet in financiële problemen komen.
• De resultaten van dit onderzoek onderstrepen het belang voor vrouwen om hun talent met geldzaken
in het NU meer in te gaan zetten voor het goed regelen van hun geldzaken voor LATER. En vertrouwen
te hebben dat zij dit prima kunnen. Financiële bewustwording en het vergroten van financiële
vaardigheden van vrouwen is extra belangrijk omdat vrouwen zich veel vaker dan mannen in een
financieel kwetsbare positie bevinden. Bijna de helft van de vrouwen in Nederland is financieel
afhankelijk en heeft dus niet voldoende eigen inkomen om in haar eigen levensonderhoud te voorzien.
Daarvoor is het extra belangrijk dat vrouwen ook hun financiële zaken voor de toekomst goed gaan
regelen en hiervoor tools krijgen aangereikt die hen hierbij helpen en aansluiten bij hun
belevingswereld.
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Opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen
in het FinQ onderzoek:
GELD NU
Vrouwen zijn significant vaker dan mannen financieel bewust en vaardig met geld NU.
• Vrouwen weten beter dan mannen hoeveel geld er op hun betaalrekening staat.
1 op de 5 mannen heeft geen idee hoeveel geld er op hun betaalrekening staat.
• Mannen staan twee keer zo vaak rood op hun rekening vergeleken met vrouwen.
• Mannen geven bijna twee keer zo vaak als vrouwen meer geld uit dan ze binnenkrijgen.
• Mannen kopen bijna twee keer zo vaak producten op afbetaling als vrouwen.
• Mannen hebben vaker dan vrouwen een betalingsherinnering ontvangen afgelopen jaar.
...............................................
GELD LATER
Mannen zijn significant vaker dan vrouwen financieel bewust en vaardig in het kader van de financiële
situatie LATER (zoals voorbereiding op pensioen).
• Mannen weten beter dan vrouwen waar zij verzekerd zijn.
1 op de 10 vrouwen weet niet bij welke verzekeringsmaatschappij hun huishouden klant is.
• Mannen hebben vaker een goed doordacht financieel plan voor komende 10-20 jaar vergeleken
met vrouwen. 1 op de 5 vrouwen heeft geen idee of ze een goed financieel plan heeft.
• Mannen hebben hun pensioen vaker dan vrouwen goed geregeld.
1 op de 10 vrouwen geeft aan dat zij haar pensioen helemaal niet goed heeft geregeld.
• Mannen lezen informatie over hun pensioen vaker goed door vergeleken met vrouwen.
1 op de 10 vrouwen leest informatie over haar pensioen helemaal niet.
• Vrouwen vinden pensioenen moeilijker te begrijpen vergeleken met mannen.
• Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat zij financieel goed voorbereid zijn op hun pensionering.
Een derde van de vrouwen is naar eigen zeggen financieel niet goed voorbereid op haar pensioen.
...............................................
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Alle resultaten m/v analyse FinQ onderzoek
Hieronder zijn alle resultaten weergegeven waar in de analyse van de data significante verschillen
tussen vrouwen en mannen werden gevonden.

Op twee van de 5 factoren1 van de Financiële IQ-score (FINQ-score) verschillen mannen en vrouwen
significant van elkaar:
• Vrouwen scoren juist significant hoger dan mannen op ‘Geld nu’:
Financieel bewust en vaardig zijn met geld nu
• Mannen scoren significant hoger dan vrouwen op ‘Geld later’:
Financieel bewust en vaardig zijn in het kader van de financiële situatie later
(voorbereiding op pensioen)
...............................................
GELD NU

Financieel bewust en vaardig zijn met geld nu
SALDO
• Vrouwen weten beter dan mannen hoeveel geld er op hun betaalrekening staat (81% vs 69%).
1 op de 5 mannen heeft geen idee hoeveel geld er op hun betaalrekening staat (tegenover minder
dan 1 op de 10 vrouwen).
• Vrouwen checken vaker dan mannen zeker elke week het saldo van hun betaalrekening.
(44% is het zeer eens met deze stelling vs 35% van de mannen).
RISICO’S NEMEN
• Mannen geven vaker aan dat zij iemand zijn die bereid is om in het algemeen risico’s te nemen
vergeleken met vrouwen (gemiddeldetoets: 6,5 vs 5,9 op schaal van 1-10).
• Mannen geven vaker aan dat zij iemand zijn die bereid is om financiële risico’s te nemen vergeleken
met vrouwen (gemiddeldetoets: 5,7 vs 4,8 op schaal van 1-10).
• Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat zij bewust overtredingen begaan in het verkeer waarbij
zij 3x zo vaak als vrouwen veel te hard rijden.
• Mannen staan twee keer zo vaak rood op hun rekening vergeleken met vrouwen (27% vs 14%).
• Mannen geven bijna twee keer zo vaak als vrouwen meer geld uit dan ze binnenkrijgen
(24% vs 13%).
• Mannen kopen bijna twee keer zo vaak producten op afbetaling als vrouwen (15% vs 9%).
• Mannen hebben vaker dan vrouwen een betalingsherinnering ontvangen afgelopen jaar
(24% vs 16%).
• Vrouwen vinden het belangrijker dan mannen dat ze spaargeld hebben voor onverwachte kosten
(41% van de vrouwen is het zeer eens met deze stelling vs 27% van de mannen).
...............................................
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DE FINQ-SCORE BESTAAT UIT 5 FACTOREN: GELD NU, GELD LATER, GELDREGELHEKEL, BEHOEFTE AAN CONTROLE EN GELD STRAKS.
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HUISHOUDINKOMEN
• Vrouwen geven vaker aan dat hun huishoudinkomen (veel) lager is vergeleken met het gemiddelde
Nederlandse huishouden (34% vs 25%)
• Terwijl mannen aangeven dat het huishoudinkomen juist (veel) hoger ligt dan het gemiddelde
(31% vs 17%).
• Vrouwen geven 2x zo vaak als mannen aan dat het bruto jaarinkomen van het huishouden
minder dan 12.9000 euro is.
• Mannen geven 2x zo vaak dan vrouwen aan dat het inkomen tussen de 52.900 en 67.000 euro ligt.
• Vrouwen zijn minder gelukkig met hun inkomen vergeleken met mannen
(gemiddeldetoets: 6,3 vs 6,7 op schaal van 1-10).
• Vrouwen geven 2x zo vaak dan mannen aan dat zij zeer moeilijk kunnen rondkomen met
het huidige inkomen (6% vs 3%).

...............................................
GELD LATER

Financieel bewust en vaardig zijn in het kader van de financiële situatie later
VERZEKERINGEN
• Vrouwen weten significant minder vaak bij welke verzekeringsmaatschappij hun huishouden
klant is (14% weet dit niet tegenover 7% van de mannen)
PENSIOEN
• Mannen hebben hun pensioen vaker dan vrouwen goed geregeld (50% vs 37%), waarbij 11% van
de vrouwen aangeeft dat zij haar pensioen helemaal niet goed geregeld heeft.
• Mannen lezen informatie over hun pensioen vaker goed door vergeleken met vrouwen (51% vs 38%),
waarbij 10% van de vrouwen het overzicht helemaal niet leest.
• Vrouwen vinden pensioenen moeilijker te begrijpen vergeleken met mannen (58% vs 54%).
• Mannen hebben vaker in hun financieel plan rekening gehouden met pensionering dan vrouwen
(43% vs 36%).
• Mannen kunnen zich beter een voorstelling maken van de hoogte van hun inkomen na pensionering
vergeleken met vrouwen (52% vs 37%).
• Mannen weten vaker dan vrouwen wat zij nodig hebben aan inkomen na pensionering
(44% vs 32%).
• Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat zij goed voorbereid zijn op hun pensionering.
34% van de vrouwen is het oneens met de stelling ‘Ik ben financieel goed voorbereid op mijn
pensionering’ (tegenover 25% van de mannen).
• Mannen bouwen het vaakst pensioen op bij pensioenfonds gebonden aan de bedrijfstak (21%).
• Vrouwen bouwen het vaakst pensioen op bij PFZW / PGGM (21%).
• Vrouwen bouwen opvallend vaker dan mannen überhaupt geen (werknemers)pensioen
op (28% versus 18%).
FINANCIEEL PLAN
• Mannen hebben vaker een goed doordacht financieel plan voor komende 10-20 jaar vergeleken
met vrouwen (28% vs 22%).
• Vrouwen geven vaker dan mannen aan dat zij niet weten op zij een goed financieel plan hebben
(20% vs 13%).
• Opvallend is dat vrouwen zich niet vaker dan mannen onrustig voelen over het ontbreken van
een financieel plan en ook niet vaker dan mannen aangeven dat zij het fijn zouden vinden om zo’n
plan te hebben.
• Mannen hebben juist vaker dan vrouwen een onrustig gevoel over het ontbreken van zo’n plan
en zouden het fijn vinden om dit te hebben (noot: terwijl zij juist al vaker een financieel plan hebben
vergeleken met vrouwen).
...............................................
4

...............................................
HOUDING TOV GELD
• Vrouwen geven vaker dan mannen aan dat hun de waarde van geld goed is bijgebracht door
hun ouders / verzorgers (55% vs 41%).
• Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat thuis wat minder goed op de kleintjes werd gelet
(25% vs 30%).
• Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat hun ouders / verzorgers wat minder goed met geld
konden omgaan (63% van de vrouwen is het oneens met deze stelling vs 51% van de mannen).
• Vrouwen hebben vaker dan mannen geleerd dat je zo min mogelijk moet lenen (66% vs 47%).
• Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat hun ouders vroeger (bijna) altijd alles kochten wat
zij wilden hebben (25% vs 18%).
• Mannen zijn het vaker dan vrouwen eens met de stelling ‘ik wil altijd meer’ (35% vs 28%).
• Mannen zijn het vaker dan vrouwen eens met de stelling ‘eigenlijk ben ik best wel hebberig’
(29% vs 19%).
• Mannen zijn het vaker dan vrouwen eens met stelling ‘zodra ik iets heb denk ik alweer
aan het volgende wat ik wil hebben’ (20% vs 13%).
...............................................
ADVIES EN ONDERSTEUNING
• Vrouwen worden minder vaak dan mannen door hun werkgever geadviseerd rondom hun financiële
situatie en hebben hier ook geen interesse in (80% vs 70%).
• Mannen geven vaker dan vrouwen dat hun werkgever hen helpt bij geldproblemen of hebben
hier interesse in (33% vs 20%).
• Mannen zouden bijna 3 keer zo vaak als vrouwen hun werkgever om hulp vragen als het niet lukt
om rond te komen (16% vs 6%).
• Toch geven mannen vaker aan dat hun werkgever een medewerker zou ontslaan of het contract
niet zou verlengen als diegene ernstige financiële problemen zou hebben (7% vs 4%).
...............................................
GEZONDHEID
• Mannen geven hun gezondheid een 7, vrouwen een 6,8.
• Mannen geven hun mate van fitheid een 6,7, vrouwen een 6,5.
• Vrouwen streven vaker dan mannen elke dag een gezonde levensstijl na (45% vs 36%).
• Mannen geven vaker dan mannen aan dat zij eten en drinken waar zij zin in hebben
vanuit het idee dat je maar een keer leeft. (43% vs 27%).
• Mannen sporten meer uur per week dan vrouwen: 5 uur tegenover 3,4 uur per week.
...............................................
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