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Kijken naar de mens achter de portemonnee

“Ons karakter heeft
grote invloed op ons
bestedingspatroon”
Steeds meer mensen komen niet uit met hun salaris. Ook diegenen die eigenlijk genoeg
hebben. Waarom? Te veel geld uitgeven, heeft soms alles te maken met je karakter of
zelfs je woonplaats. Nicolas Pop is psycholoog en bekijkt ‘grootverbruikers’ vanuit deze
hoek. Zijn online hulpmiddel Spender.nl helpt mensen weer bewust met geld om te gaan.
Een vraaggesprek over euro’s en gedrag.
TEKST LOTTIVANLEEUWE
N FOTO
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Heb jij het idee dat meer mensen financiële
problemen hebben dan vroeger?
“Zeker weten! Het grote probleem is dat we tegenwoordig
meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Vroeger kon je
alleen iets uitgeven als je het had. Nu kun je lenen, kopen
op afbetaling. Je kunt een plasmatelevisie of een iPhone
aanschaffen zonder dat je er van tevoren iets voor betaalt.
Dus het is uitgeven, uitgeven, uitgeven. Maar niet kijken
wat er binnenkomt. Omdat het tegenwoordig gemakkelij
ker is om te lenen, hebben steeds meer mensen schulden.
Vroeger werd eerst bekeken of er genoeg geld was voor een
vakantie. Nu zie ik studenten die ‘even’ maximaal lenen bij
de IB-groep zodat ze op wintersport kunnen! Veel mensen
denken niet na over de consequenties. ‘Die lening betalen
we later wel terug, dat komt wel.’ Ze zijn niet met de lange
termijn bezig, willen nu genieten van het leven. Wat ook
meespeelt, is dat je wordt doodgegooid met reclames;
op televisie, in folders, flyers, bushokjes. Overal word je
uitgedaagd om te kopen. We leven in een consumptiemaat 20
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schappij. Ik denk dat veel mensen niet sterk genoeg zijn om
constant nee te zeggen tegen al die verleidingen. Dit geldt
net zo goed voor een miljonair als voor de gewone man; een
miljonair komt alleen niet snel in de problemen omdat hij
genoeg geld heeft om dat op te vangen.”

Heeft je karakter invloed op je bestedingsgedrag?
“Je persoonlijkheid heeft heel veel invloed op hoe jij je geld
uitgeeft. Impulsieve mensen zullen sneller iets kopen als ze
een aanbieding zien, terwijl mensen die erg georganiseerd
zijn minder gevoelig zijn voor acties. En mensen die heel
loyaal zijn, zullen veel geld uitgeven aan vrienden en bij
voorbeeld een rondje geven in de kroeg. Ik denk dus dat ie mands karakter zeer bepalend kan zijn voor zijn bestedings
patroon. Maar om nu te zeggen dat het de enige voorspeller
is, is wat kort door de bocht. Er spelen meer factoren mee.
Als je bijvoorbeeld in een dorp woont en je bent impulsief
aangelegd dan zul je minder snel kopen omdat je minder ge
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Wat is Spender?

“Mensen zijn niet sterk
genoeg om constant
nee te zeggen tegen
alle verleidingen”

probleem is dat mensen niet erkennen dat ze financiële
problemen hebben. Mensen praten niet graag met anderen
over hun financiën. Zeker niet als het slecht gaat. Hoe vaak
bespreek je met je vrienden de inhoud van je portemonnee?
Je verzint wel een smoesje als je geen geld hebt en niet mee
op stap kunt. Dus hoe meer dit onderwerp bespreekbaar
wordt gemaakt, hoe meer mensen zullen erkennen dat ze
problemen hebben. En hoe meer mensen bereid zijn om
hier ook echt aan te gaan werken. Deze programma’s hel
pen het taboe te doorbreken. Dat juich ik alleen maar toe.”

Wat betekenen financiële problemen voor
mensen en waarom praten ze er zo moeilijk over?
“Als je je zaakjes niet op orde hebt, word je geconfronteerd
met een gevoel van falen en dat heeft effect op je zelfver zekerdheid. Schulden hebben, betekent een blok aan je
been. Je kunt niet gaan en staan waar je wilt en zal dingen
moeten laten en dan wordt het leven een stuk minder leuk.
Maar het heeft ook te maken met het gevoelig zijn voor wat
anderen vinden. Je wilt altijd dat anderen positief over je
denken en als jij je geldzaken niet op orde hebt dan sta je in
een negatief daglicht. Schaamte speelt een rol, maar het is
vooral de kop in het zand steken… Als je er zelf al niet over
wilt nadenken, ga je er al helemaal niet met anderen over
praten. Mijn advies: doorbreek je schaamte, door juist met
vrienden over geldzaken te praten. Je zult zien dat ze vaak
tegen dezelfde problemen aan lopen. Door het bespreekbaar
te maken kun je van elkaar leren.”
confronteerd wordt met uitdagende reclames dan in de stad.
Maar ook je gemoedstoestand kan invloed hebben. Je ziet
vaak dat mensen meer uitgeven als ze gestrest of verdrietig
zijn. Onderzoek laat zien dat mensen gelukkig worden van
kopen. Het kan werken als een troost. Vaak is het ook een
soort beloning om dingen te kopen. ‘Ik heb een zware week
gehad, dus ga ik dit weekend lekker shoppen’.”

Tegenwoordig zijn er verschillende televisie
programma’s op dit gebied zoals Een dubbeltje op
zijn kant . Hoe sta je daar tegenover?
“Ik denk dat zulke programma’s zinvol zijn. Want het grote
22
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In wat voor zin verschilt jouw aanpak van een
programma als Een dubbeltje op zijn kant of een
regulier huishoudboekje?
“Die tv-programma’s en digitale huishoudboekjes, van
banken of bijvoorbeeld het NIBUD, richten zich naar mijn
idee te veel op de financiën alleen. Ik kijk niet alleen naar
de portemonnee, maar ook naar de mens erachter. Wat voor
spenderben je? Het grootste verschil is dus de aandacht voor
de psyche en dat ik mensen ook zelf naar een oplossing laat
zoeken. Ik wil bereiken dat mensen bewust en verantwoor
delijk hun geld uitgeven en alleen uitgeven wat ze hebben.
Als je iets hebt, kun je het uitgeven. Anders niet. Mijn

Spender is een interactief traject dat je bewust leert omgaan met
geld. Het begint met eengesprek
intake om een beeld te krĳgen van
spender
jĳ bent en hoe je je geld uitgeeft. Vervolgens ga
welk type
je aan de slag op de website, een digitaal huishoudboekje waarmee
je je inkomsten en uitgaven kunt ordenen om zo inzicht te verkrĳgen
in je financiële situatie.
Daarbĳ zet het programma je aan
- het den
ken.Door zorgvuldig met je geldgedrag bezig te zĳn, leer je waar je
valkuilen zitten.
Uiteindelĳk verlopen geldzaken op een bewustere
en gezondere manier. Vaak blĳvend omdat je ‘jezelf hebt aangepakt’.

klanten moeten niet leren besparen, maar leren uitgeven.
Een groeiend aantal mensen heeft geldproblemen. Maar er
is iets aan te doen als je daar bewust voor kiest.
Ik hoop een
interactieve instantie te creëren waarmee ik zoveel moge
lijk mensen kan helpen.”

“Je wilt altijd dat
anderen positief over
je denken en als jij
je geldzaken niet op
orde hebt, sta je in
een negatief daglicht.
Schaamte speelt een
grote rol”

niet meer zag, probeerde ze er niet aan te denken, om niet
met het gevoel van controleverlies geconfronteerd te wor
den. Door haar nieuw verworven inzicht in haar financiële
situatie en in zichzelf, is ze van machteloze geldverslinder
veranderd in een bewuste spender.”

-

Welke tips kun je geven aan mensen die in die
valkuil trappen?
“Het belangrijkste is dat je weet hoe je geldzaken in elkaar
zitten. Bewust met geld omgaan, betekent bewust worden
van wat het leven kost en opbrengt. Zorg dat je een goed
overzicht krijgt van wat er binnenkomt en waar je je geld
aan uitgeeft. Op deze manier krijg je inzicht in je beste
dingspatroon en daarmee kun je aan de slag. Gaat je geld
naar zaken die je belangrijk vindt? Wellicht blijkt dat je een
groot gedeelte van je inkomsten besteedt aan kleding en
verzorging. Als je daar waarde aan hecht, houd daar dan re
kening mee en reserveer er geld voor. Zo niet, probeer dan
die uitgavenpost te verminderen en besteed het geld aan
dingen die je wel belangrijk vindt. Ik merk dat als mensen
eenmaal bewust zijn van hoe de financiële vork in de steel
zit ze een gevoel van rust ervaren, een gevoel van controle
krijgen over hun eigen situatie.” 

-

Wat is de grootse financiële valkuil waar mensen
intrappen?
“De grootste valkuil is dat mensen hun ogen sluiten voor
problemen. Ik wil het niet weten. Post over financiën
openen ze niet om maar niet geconfronteerd te worden met
een gevoel van machteloosheid. Dat gevoel willen ze weg stoppen. Zo heb ik een klant gehad die volledig haar kop in
het zand stak voor alles wat met geld te maken had. Blauwe
enveloppen en bankafschriften verdwenen ongeopend in
een bureaula. Ze wist niet hoeveel geld ze binnenkreeg en
pinde net zo lang totdat de pinautomaat weigerde uit te
keren. We zijn haar inkomsten en uitgaven overzichtelijk
in beeld gaan brengen met mijn online hulpmiddel. Ook
besteedde ik aandacht aan de oorzaak van haar gedrag. Was
ze van nature chaotisch? Het tegenovergestelde bleek: ze
was een controlfreak. Maar omdat ze door de bomen het bos

Lezersactie
Ontvang in oktober vijftig procent korting op Spender!
Als lezer van budget&lifestyle meld je je aan via de
budget&lifestyle-knop op www.spender.nl voor slechts
vijfentwintig euro! Je krijgt hiervoor een jaar toegang tot het
digitale huishoudboekje plus een persoonlijk consult in
Utrecht. In november en december profiteer je nog
steeds en gelden er kortingen van respectievelijk
veertig procent en dertig procent onder dezelfde
voorwaarden.
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