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5. SPEERPUNT VROUWEN EN FINANCIËLE
ZELFREDZAAMHEID
FINANCIËLE GEDRAGSTRAINING REGEL ’T
5.1

INLEIDING
Binnen het speerpunt Vrouwen en financiële zelfredzaamheid is de financiële
gedragstraining Regel ’t nader onderzocht. De onderzoeksvraag die in dit deelonderzoek
centraal stond luidde als volgt:
Wat is de impact van het project ten aanzien van financiële zelfredzaamheid en financieel
zelfbewustzijn van de deelnemers?
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden hebben we de volgende deelvragen
geformuleerd:
>> Hoe is het traject vormgegeven en op welke wijze wordt er gewerkt aan het bevorderen
van de financiële zelfredzaamheid en het financieel bewustzijn?
>> Om welke redenen geven de deelneemsters zich op voor de training? (welke behoeftes/
problemen spelen er?)
>> Wat is de opbrengst van de training voor de deelnemende vrouwen?
De onderzoeksmethoden die zijn gebruikt om inzicht te krijgen in deze vragen bestonden
uit een dubbelinterview met de projectuitvoerders van Regel ’t, een secundaire analyse van
de verslagen van intakegesprekken, een digitale vragenlijst en tot slot enkele telefonische
interviews met deelneemsters. Een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksmethoden is
terug te vinden in de bijlage.
In paragraaf 2 wordt beschreven hoe de training Regel ’t is vormgegeven en hoe er aan de
doelstellingen wordt gewerkt (deelvraag 1). Vervolgens worden in paragraaf 3 de resultaten
van dit deelonderzoek besproken. In deze paragraaf wordt ingegaan op de redenen
waarom deelneemsters zich opgeven voor de training Regel ’t (deelvraag 2) en op de
opbrengst van de training voor de deelnemende vrouwen (deelvraag 3). Vervolgens worden
de werkzame elementen van Regel ’t besproken. Tot slot wordt in paragraaf 4, de conclusie,
een antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag.

5.2

HET PROJECT: REGEL ’T
Regel ’t is een financiële gedragstraining voor vrouwen, ter vergroting van hun financiële
zelfredzaamheid. Het financiële zelfvertrouwen van de deelneemsters wordt versterkt en
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er worden concrete oplossingen aangereikt om financiële problemen aan te pakken. De

OUWEN
E
EN
training
FINANCIËLE
wordt sinds 2011 gedurende één dag gegeven door een financial lifeplanner en een
gedragscoach aan groepen van maximaal 12 deelneemsters. Voorafgaand aan de training
HEID
krijgen de deelneemsters een telefonische intake van een uur en een huiswerkopdracht. De
modules die in de training aan bod komen zijn gericht op kennisoverdracht, het verkrijgen van

ING REGEL ’T

inzicht en het veranderen van gedrag.
Er bestaan twee varianten van de training Regel ’t: Regel ’t | Jouw Financiën en Regel ’t | Jouw
Pensioen. In dit hoofdstuk verwijst de term Regel ’t naar de variant Regel ’t | Jouw Financiën.

financiële zelfredzaamheid is de financiële
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De training Regel ’t beoogt de financiële zelfredzaamheid van vrouwen te vergroten door:
>> het overbrengen van financiële kennis;
>> inzicht te geven in het eigen gedrag;
>> tools te bieden om dat gedrag te veranderen.
Inhoud en werkwijze
Intakegesprek
In het intakegesprek wordt naar achtergrondgegevens gevraagd, om de situatie van de
deelneemster in kaart te brengen (leeftijd, opleiding, burgerlijke staat, kinderen, werk,
inkomsten, schulden, woning). Daarnaast worden er vragen gesteld om een persoonlijke
doelstelling voor de training te formuleren (reden deelname, financiële vragen, behoefte op
financieel gebied, behoefte op het gebied van eigen handelen en gedrag). Soms ontstaat er
tijdens het gesprek al een klein consult. Als een bepaald onderwerp niet echt aan bod komt
in de training, gaan de trainsters er tijdens het intakegesprek wat meer op in.
Het intakegesprek is bedoeld om doelgericht de training te kunnen volgen. Aan de hand
van de vragen wordt naar een persoonlijk doel toe gewerkt. Daarnaast is het intakegesprek
ook bedoeld om bewustzijn te creëren bij de deelneemsters, door ze bijvoorbeeld stil te
laten staan bij inkomsten en uitgaven. Het gaat de trainsters niet zozeer om de cijfers,
ze zijn vooral geïnteresseerd in de vraag of de deelneemsters het zelf weten. Tijdens het
gesprek geven ze vaak al enkele concrete tips, over websites of boeken die ze kunnen
raadplegen. Tot slot is het intakegesprek ook bedoeld om nader kennis te maken. De
trainsters proberen er via de telefoon achter te komen met wat voor soort vrouw ze te
maken hebben en de deelneemster op haar gemak te stellen. Een veilig gevoel is volgens de
trainsters essentieel, omdat vrouwen zich vaak schamen voor hun gebrek aan kennis en het
eng vinden om naar de training te komen.
Huiswerkopdracht
De huiswerkopdracht bestaat uit vier stappen, die terugkomen tijdens de trainingsdag. Stap
1 is het ordenen van financiële gegevens. De deelneemsters beginnen met het sorteren
en opruimen van hun financiële administratie en moeten hun totale vermogenspositie in
beeld brengen. Stap 2 is het berekenen van het besteedbaar inkomen. De deelneemsters
brengen hun inkomsten en uitgaven in beeld. Daarna volgen er twee opdrachten: een over
geldherinneringen en een over geldovertuigingen. Stap 3 is vervolgens het vergroten van
het besteedbaar inkomen. Hierbij krijgen de deelneemsters de opdracht om te controleren
of ze alle toeslagen ontvangen waar ze recht op hebben en of de juiste heffingskortingen
zijn vermeld op hun belastingaanslag. Tot slot is stap 4 het starten van een financieel plan.
De deelneemsters moeten nu bekijken hoeveel pensioen en AOW ze hebben opgebouwd
en welke verzekeringen ze hebben afgesloten.
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De huiswerkopdracht
FINANCIËLE
is net als het intakegesprek bedoeld om het proces van
bewustwording te starten. Het in kaart brengen van het inkomsten- en uitgavenpatroon en
HEID
de huidige vermogenspositie is gericht op het vergroten van het financieel bewustzijn. Alle
punten worden hiervoor nagelopen, zoals schulden, bezittingen, hypotheek, verzekeringen
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en leningen. Ook het onderwerp pensioenopbouw, waar veel vrouwen nog niet mee bezig
zijn, wordt expliciet behandeld in de huiswerkopdracht. De opdrachten geldherinneringen
en geldovertuigingen richten zich op bewustwording van financiële opvattingen en gedrag.

Voortsisisde
definanciële
huiswerkopdracht ook bedoeld om financiële kennis over te brengen. Bij elke
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kunnen doen. Het idee achter dit spel is dat inzicht in eigen gedrag al de helft van
gedragsverandering is.
Bij stap 3 staat de vraag ‘kun je meer/weer gaan werken?’ centraal. In deze module krijgen
de deelneemsters kennis over loopbaanbegeleiding aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Daarnaast komt ook financiële kennis op het gebied van toeslagen en heffingskortingen
aan bod. De deelneemsters gaan na wat hun rechten op dit gebied zijn, en zo kan kan
kennisvergroting een concrete financiële besparing opleveren.
Bij stap 4 wordt stilgestaan bij de financiële risico’s die iedereen loopt, zoals
arbeidsongeschiktheid, je baan verliezen of heel oud worden. De deelneemsters krijgen
advies over hoe ze met zulke situaties om kunnen gaan, bijvoorbeeld wat ze op dat
gebied kunnen uitzoeken en wie ze kunnen inschakelen voor hulp. Ook het onderwerp
sparen en beleggen komt hier aan bod. Tot slot wordt de training afgesloten met een
timemanagementmodule: ‘ga het doen’. Hierin krijgen de deelneemsters tips over hoe ze
structureel tijd kunnen inplannen voor hun financiële administratie.
Nadat de financial lifeplanner kennis heeft overgedragen en het belang van de
onderwerpen heeft benoemd, wordt elke module door de gedragstrainer afgesloten met
het formuleren van subdoelen. Dit zijn kleine taakjes die de deelneemsters thuis kunnen
oppakken, bijvoorbeeld een systeem opzetten of een ordner kopen (stap 1); een maand
lang pinuitgaven bijhouden (stap 2); of zorgtoeslag aanvragen (stap 3). Deze subdoelen
worden aan het eind van de training gegroepeerd tot een hoofddoel dat de deelneemsters
een halfjaar later willen bereiken. De lijst met subdoelen vormt hierbij een leidraad, zodat de
deelneemsters voor het komende halfjaar weten welke taakjes ze kunnen uitvoeren. In de
tussentijd komen er weer nieuwe taken bij, maar omdat de training zo breed is kunnen de
deelneemsters zelfstandig verder met de vervolgstappen.
In de training worden zowel passieve als actieve werkvormen gebruikt. Daarnaast is er ook
afwisseling in de groepssamenstelling: sommige delen worden plenair gegeven en andere in
groepjes. De training is interactief, er is veel ruimte voor vragen en de trainsters vragen de
deelneemsters ook om tips te delen.

5.3

RESULTATEN

5.3.1

Om welke redenen geven de deelneemsters zich op voor de training?
Om de redenen waarom deelneemsters zich opgeven voor de training in kaart te brengen
zijn alle intakegesprekken van deelneemsters uit 2013 geanalyseerd. Alle 91 deelneemsters
gaven meerdere redenen op. Er zijn er vijf die eruitspringen:
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>> behoefte
FINANCIËLE
aan kennis;
>> behoefte aan inzicht in en overzicht op de financiën (leidt tot grip en/of rust);
HEID
>> behoefte aan een plan van aanpak (handvatten, systeem);
>> behoefte aan een duwtje in de rug (kop niet meer in het zand steken);
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>> behoefte aan inzicht in eigen gedrag (zelfinzicht).
Behoefte aan kennis staat bovenaan en is daarmee de meest genoemde reden om deel te
nemen aan de training. Binnen de groep vrouwen voor wie kennisverwerving een reden
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25% 2. Inkomsten en uitgaven
11% 3. Jouw geldherinneringen

ining
iële voor vrouwen, ter vergroting van hun financiële

11% 4. Geldovertuigingen
7% 5. Toeslagen en heffingskortingen

ertrouwen van de deelneemsters wordt versterkt en
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Opdracht 1 (financiële gegevens ordenen en totale vermogenspositie in beeld brengen) en
2 (inkomsten en uitgaven in beeld brengen) worden door de deelneemsters van de
vragenlijst als het meest nuttig beschouwd. Zij lichtten dit toe door te vermelden dat deze
opdrachten inzicht gaven; hen bewuster hebben gemaakt; de meeste informatie gaven; het
beste aansloten bij hun doel; rust gaven.
In de vragenlijst is tevens gevraagd welke huiswerkopdrachten de deelneemsters
het minst nuttig vonden. Bij deze vraag werden opdracht 3 (geldherinneringen) en
4 (geldovertuigingen) het meest genoemd, met respectievelijk 24 en 22 procent. De
toelichting die hiervoor werd gegeven was dat de opdrachten geen nieuw inzicht gaven of
te vergezocht waren. Overigens vonden niet alle deelneemsters van de vragenlijst opdracht
3 en 4 onnuttig, sommigen vonden die juist het nuttigst.
Tot slot zijn in de vragenlijst drie stellingen voorgelegd aan de deelneemsters, om de
opbrengst van de huiswerkopdrachten in kaart te brengen.
Van de 28 vrouwen was 64 procent het eens met de stelling dat het maken van de
huiswerkopdracht(en) voor meer financiële kennis had gezorgd. De overige deelneemsters
waren het hier niet mee eens maar ook niet oneens. Behalve om kennis over te brengen
zijn de huiswerkopdrachten ook bedoeld om overzicht te creëren. Van de 28 vrouwen gaf
93 procent aan dat het maken van de huiswerkopdrachten voor meer overzicht in hun
financiële situatie heeft gezorgd. De overige 7 procent reageerde neutraal op deze stelling.
Tot slot waren alle 28 vrouwen het eens met de stelling dat de huiswerkopdrachten een
goede voorbereiding op de training vormden.
Intakegesprek
In de vragenlijst is aan de deelneemsters gevraagd hoe nuttig zij het intakegesprek vonden.
27 van de 28 deelneemsters antwoordden dat zij het intakegesprek nuttig vonden, slechts
één deelneemster vond het gesprek niet nuttig, maar ook niet onnutig. De deelneemsters
gaven de volgende redenen:
>> Goed om vooraf na te denken over wat je uit de training wilt halen;
>> Goed om de wederzijdse verwachtingen in kaart te brengen;
>> Ik kreeg meteen al meer inzicht en overzicht in mijn financiële situatie;
>> Ik kreeg meteen al enkele concrete adviezen;
>> Het zorgt ervoor dat de trainsters tijdens de training kunnen inspelen op onze behoeftes;
>> Ik werd op mijn gemak gesteld/de drempel om te komen werd weggenomen.
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zijn in de vragenlijst drie stellingen voorgelegd aan de deelneemsters, om de
opbrengst van het intakegesprek in kaart te brengen. Alle 28 vrouwen waren het eens
HEID
met de stelling dat zij zich tijdens het intakegesprek voldoende op hun gemak voelden om
over hun financiële situatie te praten. Eén deelneemster zei hierover: ‘Je praat gericht over

ING REGEL ’T

financiën zonder een oordeel en dat werkt verhelderend.’
Net als de huiswerkopdracht is het intakegesprek bedoeld om het proces van

bewustwording
bij de deelneemsters op gang te brengen. Van de 28 deelneemsters gaf
financiële zelfredzaamheid
is de financiële

61 procent
datdeelonderzoek
het intakegesprek hen meer bewust heeft gemaakt van hun eigen
erzocht.
oek
De onderzoeksvraag
dieaan
in dit
financiële situatie. De overige vrouwen reageerden neutraal op deze stelling. Eén van de

deelneemsters
zei hierover:
‘Ik kreeg zowel inzicht in wat de cursus mij zou bieden en hoe ik
ncieel
aanzien van financiële
zelfredzaamheid
en financieel
mij moest voorbereiden, als enig inzicht in mijn financiële situatie.’

Tot slot
hetvolgende
intakegesprek
bedoeld om doelgericht de training te gaan volgen. Alle
en
gen
beantwoorden hebben
weis de
deelvragen
28 deelneemsters gaven in de vragenlijst aan dat het hun gelukt is om tijdens het

intakegesprek
voor de training te formuleren. Een van hen verwoordde dit
deren
n op welke wijze wordt
er gewerkthun
aan doelstelling
het bevorderen

als volgt: ‘Je gedachten worden alvast in gang gezet over de inhoudelijke training. Je kunt
d en het financieel bewustzijn?

daardoor
scherper
denken
over wat je uit de training wilt halen.’
eftes/
lneemsters zich op voor
de training?
(welke
behoeftes/

De training
ng voor de deelnemende
vrouwen?
In de vragenlijst zijn acht stellingen voorgelegd aan de deelneemsters, om de opbrengsten

de training
Regel ’tbestonden
in kaart te brengen. Naar aanleiding van de resultaten van de
ebruikt
nden om inzicht te van
krijgen
in deze vragen

vragenlijst
drie telefonische
interviews afgenomen met deelneemsters, om een
eectuitvoerders
van
van Regel
’t, eenzijn
secundaire
analyse van

toelichting
te geven
de stellingen. Figuur 2 geeft een overzicht van de resultaten op de
sche
een digitale vragenlijst
en tot slot
enkeleop
telefonische

achtvan
stellingen.
uitgebreide
den is
beschrijving
de onderzoeksmethoden is

an
e de
detraining Regel ’t is vormgegeven en hoe er aan de

ultaten
raag 1). Vervolgens worden in paragraaf 3 de resultaten

n deze paragraaf wordt ingegaan op de redenen

n voor de training Regel ’t (deelvraag 2) en op de

worden
deelnemende vrouwen (deelvraag 3). Vervolgens worden

nclusie,
’t besproken. Tot slot wordt in paragraaf 4, de conclusie,

rale onderzoeksvraag.

ining
iële voor vrouwen, ter vergroting van hun financiële

ertrouwen van de deelneemsters wordt versterkt en
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Figuur 2. Overzicht van de opbrengst van de training Regel ’t (n =24)
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1. Door de training heb ik meer kennis van financiële zaken.
18 van de 24 vrouwen (75 procent) gaven aan door de training meer kennis te hebben van
financiële zaken. Uit de interviews komt naar voren dat het begrip kennis op verschillende
manieren kan worden ingevuld. Zo levert de training kennis over concrete onderwerpen
op, bijvoorbeeld over pensioenopbouw, maar ook kennis over omgaan met financiën, zoals
een systematische manier om de financiën bij te houden. Uit de interviews blijkt dat de
kennisoverdracht na de training nog een vervolg kan hebben. Zo zijn enkele deelneemsters
naar aanleiding van de training veel boeken over financiën gaan lezen. Een van hen zei dat
het nu ook makkelijker is om kennis te zoeken,
‘Ik ben best intelligent en ik heb gestudeerd, maar van geld had ik nooit zo’n verstand. Nu
wel, en wat ik niet weet ga ik ergens halen. Ik kan dingen op internet uitzoeken, ik kan met
familie erover praten en ik kan instanties of experts bellen.’
2. De training heeft mij meer overzicht gegeven in mijn eigen financiële situatie.
21 van de 24 vrouwen (88 procent) gaven aan het eens te zijn met deze stelling. Uit de
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blijkt dat de deelneemsters door de training overzicht hebben gekregen in
hun uitgaven en vaste lasten. Daarnaast is hun een map met een systeem aangeboden,
HEID
waardoor ze nog steeds het overzicht kunnen bewaren. Een van hen zei hierover: ‘Alles wat
op het gebied van financiën op mij afkomt kan ik beter een plaats geven.’
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Uit de interviews blijkt dat kennis over hoe andere vrouwen ervoor staan ook voor meer
overzicht in de eigen financiële situatie kan zorgen, omdat het de mogelijkheid biedt om
de eigen situatie in perspectief te zien. Tot slot creëert overzicht in de eigen financiën de

mogelijkheid
voor deelneemsters om te kunnen nadenken over de lange termijn.
financiële zelfredzaamheid
is de financiële

erzocht.
oek
De onderzoeksvraag die in dit deelonderzoek
3. De training heeft mij bewust gemaakt van hoe ik met geld omga.

18 van
de 24 vrouwen
procent) was het hiermee eens. De geïnterviewde deelneemsters
ncieel
aanzien van financiële
zelfredzaamheid
en(75
financieel
gaven met name aan dat zij zich bewust zijn geworden van hun uitgaven en vaste lasten.
Tijdens de training wordt ook stilgestaan bij geldherinneringen en -overtuigingen die

onbewust
het
gedrag kunnen
beïnvloeden. Deze onderdelen speelden bij de geïnterviewde
en
gen
beantwoorden hebben
we de
volgende
deelvragen
deelneemsters een minder belangrijke rol.

deren
n op welke wijze wordt er gewerkt aan het bevorderen

4. Aan het eind van de training had ik een stappenplan waar ik in de praktijk mee aan de
d en het financieel bewustzijn?

slagde
kon
gaan. (welke behoeftes/
eftes/
lneemsters zich op voor
training?
Van de 28 deelneemsters gaven 16 vrouwen (67 procent) aan na de training een stappenplan te

hebben
waar men in de praktijk mee aan de slag kon gaan. Eén deelneemster (4 procent) was
ng voor de deelnemende
vrouwen?
het oneens met deze stelling. Uit de interviews komen ook wisselende ervaringen naar voren.

gaf één
deelneemster
in haar interview aan dat zij heel actief aan de slag is gegaan met het
ebruikt
nden om inzicht te Zo
krijgen
in deze
vragen bestonden

stappenplan
en dat zij eranalyse
nu nog van
steeds gebruik van maakt als een soort groeidocument.
eectuitvoerders
van
van Regel
’t, een secundaire

sche
een digitale vragenlijst en tot slot enkele telefonische

‘Toen
thuiskwam
na de trainingisheb ik alle aantekeningen verwerkt. Ik ben de hele
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training langsgegaan en het huiswerk en het intakegesprek: wat haal ik eruit, waar moet
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wat daarna?
an
e de
detraining Regel ’tuitzoeken,
is vormgegeven
en hoeIkerheb
aanerdeeen Worddocument van gemaakt en daar kijk ik nog
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zoveel tijd kijk ik: waar zit ik nu?’
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Een andere
deelneemster
n voor de training Regel
’t (deelvraag
2) en op gaf
de echter aan dat zij na afloop niets met haar stappenplan

gedaan
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deelnemende vrouwen
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training of coaching, dat komt door het loslaten. Als niemand je bij de hand pakt komt er
rale onderzoeksvraag.
niets van. Het is net als in de sportschool: als je aan de slag gaat met een personal trainer
ben je heel enthousiast, maar als je het daarna zelf moet doen ga je na een tijdje nooit meer

de sportschool.’
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van hun financiële
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5. De training heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven voor het regelen van mijn financiën.
De antwoorden op deze stelling zijn iets minder overtuigend dan die op de voorgaande
stellingen. Van de 24 vrouwen gaven 14 (58 procent) aan dat zij door de training meer
zelfvertrouwen hebben gekregen voor het regelen van hun financiën. Uit de interviews
kwamen ook verschillende reacties naar voren. Deelneemsters die door de training meer
zelfvertrouwen hebben gekregen gaven daarvoor de volgende redenen:
‘Dat komt door het lotgenotencontact, ik weet nu hoe andere vrouwen ervoor staan. En
doordat ik nu weet waar ik kennis kan halen.’
‘Hoe ik er toen voor stond en hoe ik er nu voor sta is een wereld van verschil. Voor de
training had ik geen grond om op te staan, het overviel me allemaal. Ik had totaal geen grip
op mijn financiën. Nu regel ik het helemaal, ik weet precies hoe ik het moet doen. Er zijn
weinig mensen die mij nu nog iets nieuws zouden kunnen zeggen op dat gebied. Het is nu
juist andersom, ik zou andere mensen tips kunnen geven.’
Een neutrale reactie op deze stelling werd als volgt toegelicht:
‘Ik denk dat je zelfvertrouwen meer uit praktijkervaring moet komen. Na de training heb ik
succeservaringen opgedaan en daar krijg ik zelfvertrouwen van.’
6. De training heeft mij meer plezier gegeven in het regelen van mijn financiën.
Het aantal deelneemsters dat het eens was met deze stelling is gelijk aan het aantal
deelneemsters dat aangaf meer zelfvertrouwen te hebben gekregen voor het regelen
van hun financiën (14 vrouwen). De geïnterviewde deelneemsters noemden verschillende
redenen. Zo gaf een van hen aan dat het makkelijker gaat als je er vaker mee bezig bent
en dat je door er periodiek mee bezig te zijn er niet als een berg tegenop ziet. Een andere
deelneemster gaf in haar interview aan dat kennis van hoe je het moet aanpakken niet
alleen leidt tot meer zelfvertrouwen, maar ook tot meer plezier. Zij zoekt nu ook met meer
plezier dingen uit. De derde deelneemster heeft door de training plezier gekregen in het
regelen van haar financiën, vanwege de rust: ‘Het geeft zo’n fijn gevoel om ermee bezig te
zijn, omdat het gevoel van controle rustgevend is. Grip op de situatie is heel plezierig.’
7. De training heeft bijgedragen aan het behalen van mijn leerdoel.
15 van de 24 vrouwen (63 procent) gaven aan dat de training heeft bijgedragen aan het
behalen van hun leerdoel, de rest van de vrouwen antwoordde neutraal. Eén geïnterviewde
deelneemster behoorde tot de neutrale groep. Haar leerdoel was met name bewustwording
en ervaringen uitwisselen met anderen, en dat is allebei gelukt. Toch antwoordde zij in de
vragenlijst dat zij het niet eens en niet oneens met de stelling was, omdat zij het gevoel had
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vrouwen veel meer van de training geleerd hebben. Zij was zelf al iets verder en
wist voor haar gevoel van tevoren al meer dan de andere deelneemsters.
HEID
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8. Door de training ben ik beter in staat om zelf mijn financiën te regelen.
Van de 24 vrouwen waren er 16 (67 procent) het hiermee eens. Uit de interviews blijkt dat
de deelneemsters nu beter in staat zijn om zelf hun financiën te regelen, omdat de training

hun kennis,
bewustzijn en handvatten heeft gegeven en hen bovendien mondiger heeft
financiële zelfredzaamheid
is de financiële

gemaakt.die in dit deelonderzoek
erzocht.
oek
De onderzoeksvraag
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>> 20 van
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training hebben geleerd, de rest antwoordde neutraal. De geïnterviewde deelneemsters

aan dat
zijhet
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van verzekeringen of andere vaste lasten.
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ebruikt
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Eén deelneemster gaf in de vragenlijst aan dat de onderwerpen van haar verder
rale onderzoeksvraag.
uitgediept hadden mogen worden. Een andere deelneemster had graag meer individuele
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Tot slot gaven enkele vrouwen aan dat zij persoonlijk nog behoefte hadden aan kennis
over een specifiek onderwerp, zoals woekerpolissen, pensioen, misleiding door reclame
of financiële begrippen. Eén deelneemster had in het algemeen graag iets meer theorie
gekregen.

5.4

WAT ZIJN DE WERKZAME ELEMENTEN VAN DE TRAINING REGEL ’T?
Uit de interviews met de trainsters en de deelneemsters komen de volgende werkzame
elementen naar voren:
>> minitraject;
>> ‘behapbaar maken’;
>> de combinatie van gedrag en financiële kennis;
>> specifiek op vrouwen gericht;
>> persoonlijk maken;
>> afwisseling;
>> sociale steun;
>> de rol van de trainers.
De werkzame elementen worden hieronder toegelicht.
Minitraject
De training bestaat uit huiswerk, een intakegesprek en één dag training. De vorm van
een minitraject maakt de training krachtig omdat die behapbaar is. Het is een betrekkelijk
kleine investering, maar heeft grote gevolgen. Vanaf het moment dat de deelneemsters zich
inschrijven, gebeurt er al iets en komen ze in beweging. Dit wordt bevestigd door een van
de drie geïnterviewde deelneemsters.
‘Slim om het huiswerk vooraf te doen, dat creëert al een heel stuk bewustwording.
Bovendien hebben alle deelneemsters daardoor een basis, zodat je vanaf een gelijk
startpunt kan beginnen aan de training.’
Na de training hebben deelneemsters handvatten gekregen waarmee ze weer worden
losgelaten. De trainsters bieden de deelneemsters wel hulpbronnen om zelf verder te kunnen,
maar ze maken de deelneemsters niet afhankelijk. Een deelneemster zegt hierover: ‘De
vertaling naar de praktijk vond ik heel waardevol, je krijgt echt heel praktische handvatten.’
Behapbaar maken
Nadat de financiële kennis is behandeld wordt elke module afgesloten met het formuleren
van subdoelen. Die worden bewust klein gemaakt (uitvoerbaar in een halfuur/uur) omdat
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sneller succeservaringen opdoet, waardoor het gevoel van zelfvertrouwen groeit.
Aan het eind van de training hebben de deelneemsters een lijstje met kleine taken die ze al
HEID
meteen kunnen uitvoeren. Het maken van kleine stapjes bevordert volgens de trainsters de
zelfredzaamheid van de deelneemsters.
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De combinatie van gedrag en financiële kennis
Financiële kennis alleen is niet genoeg, je moet vervolgens ook echt in actie komen en je

gedragisveranderen.
financiële zelfredzaamheid
de financiëleAndersom kun je je gedrag niet veranderen zonder kennis en inzicht.

Dit werkzame
wordt bevestigd door de deelneemsters die de vragenlijst hebben
erzocht.
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financieel gedrag. De resterende 8 procent reageerde neutraal op deze stelling. Een van de
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Afwisseling
De trainsters wisselen elkaar af. De modules beginnen steeds met financiële
kennisoverdracht door de financial lifeplanner en daarna volgt een gedragscomponent door
de gedragscoach. Door de afwisseling beklijft de informatie beter en wordt de training
leuker. Er wordt in wisselende vormen gewerkt en in wisselende samenstelling, zowel
plenair als in groepjes. De deelneemsters hoeven niet alleen te luisteren maar worden ook
actief bevraagd en aan het werk gezet. De trainingsdag is interactief.
Sociale steun
Een belangrijk element van Regel ’t is dat de deelneemsters ook elkaar goed kunnen
adviseren. Zij leren volgens de trainsters veel door onderling kennis en ervaringen uit te
wisselen. Als ze weten hoe de financiële situatie van andere vrouwen is, kan dat steun
geven: ze kunnen hun eigen situatie in verhouding met de situatie van anderen bekijken
enzaken relativeren. Het sociale aspect van de training komt ook uit alle drie de interviews
naar voren als werkzaam element. Twee geïnterviewde deelneemsters gaven aan dat het
contact met lotgenoten ondersteunend werkte en dat daardoor gevoelens van schaamte
verdwenen. In de training werd iedereen gehoord en was er respect voor elkaar. Eén
deelneemster zei het zo:
‘Door de verhalen van andere vrouwen, kan ik mijn eigen situatie nu in perspectief zien.’
De derde geïnterviewde deelneemster vond het uitwisselen van ervaringen heel leerzaam.
De rol van de trainer
Tot slot noemen twee geïnterviewde deelneemsters nog een ander werkzaam element: de
deskundige trainsters.

5.5

CONCLUSIE
De onderzoeksvraag die in dit deelonderzoek centraal stond luidde als volgt:
Wat is de impact van het project ten aanzien van financiële zelfredzaamheid en financieel
zelfbewustzijn van de deelnemers?
De financiële gedragstraining Regel ’t bestaat uit drie onderdelen: een huiswerkopdracht,
een intakegesprek en een trainingsdag. Tezamen dragen deze onderdelen bij aan een
vergroot financieel bewustzijn en financiële zelfredzaamheid, door:
>> Deelneemsters meer financiële kennis bij te brengen, zowel over concrete financiële
onderwerpen als over manieren om met geld om te gaan.
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training en de opbrengsten van de training in kaart te brengen. De projectleiders hebben
alle deelneemsters van 2013 (92) via e-mail een link naar de vragenlijst gestuurd. In totaal
hebben 30 vrouwen gereageerd, van wie 24 de vragenlijst volledig hebben ingevuld.
Telefonische interviews met deelneemsters
Tot slot zijn er ter verdieping/illustratie van de uitkomsten van de enquête nog drie
telefonische interviews gehouden met vrouwen die in 2013 hebben meegedaan. In de
enquête is hun gevraagd of ze benaderd mochten worden voor een aanvullend telefonisch
interview. In de interviews is aan de deelneemsters gevraagd om hun antwoorden op de
vragen over de opbrengst van de training toe te lichten.
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