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H O E  B L I J V E N  W E  D U U R Z A A M  F I N A N C I E E L  G E Z O N D ? 

In deze turbulente tijd waarin volgens het Nibud bijna de helf t van de huishou-

dens in een financieel kwetsbare of ongezonde situatie terecht komt, staan we voor 

de uitdaging om zowel te kijken naar de korte als de lange termijn. Wat is er nodig 

om de nood te lenigen van huishoudens die in de knel komen door de snel stijgende 

energierekening? Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat mensen op langere termijn 

financieel gezond zijn en we tegelijk met elkaar de samenleving duurzamer maken, 

in een goed leef baar klimaat?

Dat is waar we het kabinet op Prinsjesdag over hoorden en waar wij ons ook in de 

bankensector intensief mee bezig houden. In dit nummer van Bank|Wereld gaat het 

onder meer over de noodzaak van goede financiële educatie, mensen bewust maken 

van het opbouwen van vermogen voor later zonder meteen risi-

covol te gaan beleggen en over het belang juist nu je eigen woning 

duurzamer te maken – zodat je straks kunt profiteren van een 

lagere energierekening. 

Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor deze complexe vraag-

stukken. Ik ben blij met het persoonlijke en leerzame verhaal 

van Bitcoinhandelaar Meyade in dit nummer: hij stopte met zijn 

studie, ging hard werken en zette alles opzij om te beleggen in 

Bitcoin. Daarmee werd hij snel miljonair maar raakte hij korte 

tijd later ook alles weer kwijt. Een wijze levensles, die hij nu deelt 

met jongeren waarmee hij hen probeert te leren hoe zij op een 

verantwoorde manier met geld kunnen omgaan.

De financiële educatie die wij als banken in het onderwijs 

verzorgen, hebben wij dit jaar uitgebreid naar de doelgroep 

leerlingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Een belangrijke 

doelgroep van jonge mensen op de drempel van volwassenheid. Uit onderzoek blijkt 

immers dat het vroeg leren omgaan met geld zorgt voor een financieel gezonde situa-

tie later en een kleiner risico op schulden.  

Banken staan hun klanten terzijde, ook als zij met betalingsproblemen kampen, on-

der andere met budgetcoaches. Banken wijzen met de Nederlandse Schuldhulproute 

de weg naar professionele hulp en zoeken samen met de klant naar maatwerk zodat 

zij stap voor stap de weg inslaan naar financiële gezondheid. Banken willen bijdra-

gen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals zij eerder bijvoorbeeld 

het MKB hebben ondersteund tijdens de Covid-crisis en Oekraïense vluchtelingen 

snel aan betaalmogelijkheden hebben geholpen.

De zekerheden van nu zijn niet de zekerheden van de toekomst. Financieel gezond 

kunnen zijn is een belangrijke voorwaarde voor mensen om de onzekerheden in de 

toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen treden. Daar zetten wij ons als ban-

kensector graag voor in.  

Medy van der Laan 
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