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ANDERS

2.

60,1% 

Als de voordelen van 
financiËle planning beter in 
kaart zijn gebracht

Bij een gebeurtenis die een grote impact 
heeft op mijn financiële situatie

31,9%

Financiële planning
Nederlanders steken hun kop in het zand als 
het gaat om �nanciële planning. Dit lijkt vooral 
te komen doordat ze het als niet nuttig ervaren 
of omdat ze er weinig van weten. 

In april 2015 deed  Yashin Rasoolzadeh, 
stagiair van Vergelijk uw Vermogensbeheerder  
onderzoek naar het bewustzijn van �nanciële 
planning, onder de Nederlandse bevolking. 
De enquête is ingevuld door 311 
respondenten. 

In deze infographic staan de belangrijkste 
resultaten.
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41%

tussen  € 1.000,- en  € 1.500,-

Anders, namelijk 

tussen  € 500,- en  € 1.000,-

Een �nancieel plan kost afhankelijk van 
de complexiteit tussen de € 1.500,- en 
€ 3.000,- 

Het is duidelijk dat de respondenten 
dit niet redelijk vinden, aangezien 1 op 
de 2 niet meer wil betalen dan € 1.500,-
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tussen  € 3.000,- en  € 4.000,-

tussen € 2.500,-  en  € 3.000,-

311 10%
gebruik gemaakt 
van een �nancieel 
planner

85%
is gematigd tevreden 
met de diensten van 

een �nancieel planner
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            GESLACHT

     opleidingsniveau

Weet WAT financiële PLANNING INHOUDT

MAAkt PERIODIEK EEN FINANCIEEL OVERZICHT

Hoe zoekt men een financieel planner?
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44%

11%
13%

WAT ZOU MEN EEN IMPULS GEVEN OM FINANCIEEL TE GAAN PLANNEN?
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                                              NEDERLANDERS VINDEN FINANCIËLE PLANNING TE  DUUR

* Meerdere antwoorden waren mogelijk.

       WAT WETEN NEDERLANDERS VAN HUN financiëN?

van de respondenten wil niet meer dan 
€1.000,- betalen voor een �nancieel plan.

51%

Wat betalen beleggers per 
jaar?
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Studie 
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deelnemers dat 

 voor de volgende 
levensevenementen een 

plan/scenario heeft

21% 44%

Overlijden Heeft geen 
enkel scenario

Uit de resultaten blijkt dat het aantal mensen met een �nancieel plan/scenario gering is. 
Ook hebben weinig mensen hun �nanciën in kaart gebracht.

>76%
van de Nederlanders vindt zichzelf 
bewust van zijn �nanciële situatie.

30,7%

Wat betalen beleggers per 
jaar?
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Financiële 
onderwerpen die

Nederlanders in kaart 
hebben gebracht 
(omvang/hoogte)

20% 28%

AOW Heeft niks
 in kaart 
gebracht

Het is duur

Ze zijn nog niet bezig met hun �nanciële situatie 

Ze weten er weinig van af

Het is niet nuttig

14%

19%

26%

17%

Nederlanders hebben verschillende antwoorden 
waarom ze geen gebruik hebben gemaakt van een 
�nancieel planner.  

1 op de 4 respondenten heeft geen gebruik van 
een �nancieel planner gemaakt omdat hij of zij er 
weinig van af weet.  

Ook gaven deelnemers vaak aan dat ze hun
�nanciële planning  zelf doen.

Anders, namelijk 

                        1 op de 10 nederlanders maakt gebruik van een financieel planner

Als men een duidelijk 
beeld heeft van 
financiËle PLANning

25%

Waarom Nederlanders geen gebruik maken van financiËle planning

Wat vindt men een redelijk bedrag om voor een financieel plan te betalen?

6% tussen € 2.000 ,- en  € 2.500,-

>54%
van de Nederlanders maakt geen 

overzicht van zijn inkomsten en uitgaven.

15% minder dan € 500,-  


