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Impulsaankopenen
uitstelgedrag:alsgeldcon-
sumentenwetenwewel
beter,maartochdoenwe
het.Eenfinanciëleplanner
kanuitkomstbieden.
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W
aaromnemen
ogenschijnlijk
rationelemen-
sen toch ver-
keerde (geld)-
beslissingen?

Het iseenfeitdatwijnietaltijd ‘rationeel’
handelen, ietswatdeeconomischewe-
tenschap in toenemendemateonder-
kent. Steedsmeerwordthet idee vande
homoeconomicus—de rationeel han-
delendemens—losgelaten,want keer
opkeerblijkt dat onsgedrag tenaanzien
vaneconomische vraagstukkenbeheerst
wordtdoor onbewuste, irrationelenei-
gingen, oftewel ‘biases’.

Zo’nbias veroorzaaktniet alleendat
we vaak in strijdmetonze eigenbelan-
genhandelen,maar zorgt er bovendien
voordatwedat opeen voorspelbarema-
nier doen, constateert gedragseconoom
HenriëttePrast inde jubileumuitga-
ve vandeFederatie FinanciëlePlanners
(FFP).Met anderewoorden,wewijken
opeen voorspelbaremanier af vande ra-
tionele keus. Zo isdemenseerder ge-
neigd te kiezen voor eenkleinebeloning
opdekorte termijndan voorhet vooruit-
zicht vaneenmogelijkhogebeloningop
langere termijn.

Dat staathaaksopwatwenodigheb-
ben voor eenfinancieel onbekommer-
de toekomst.Wantfinanciëleplanning
gaat juist overde lange termijn.Daar
komtnogbij datwemaarbeperkt kun-
nen leren van fouten; eenmaal gemaak-
te keuzeskunnenmeestal niet snel on-
gedaanwordengemaakt.Wanneerweer
bijvoorbeeld achter komendatwe tewei-
nighebbengespaard voor onspensioen,
is hetmeestal al te laat.

Bovendienmakenwedeenekeer keu-
zes opbasis vanonsgevoel endeande-
re keermetons verstand.Deze tweeba-

sismethoden—doorNobelprijs-winaar
DanielKahneman respectievelijk ‘fast
thinking’ en ‘slow thinking’ gedoopt—
weerspiegelenhet verschil tussenhetbe-
slissen vanuit deonderbuik (intuïtief) en
hetnemenvaneenweloverwogenbeslis-
sing (cognitief). Iedermensheeft zijnpri-
maire voorkeur,maar iedereengaat eer-
der tot snel denkenover ophetmoment
dathij onderdruk staat ofwanneerde
complexiteit vande temakenafwegin-
gen voorhemofhaar te groot is.Dekans
ophetmakenvanongunstigekeuzes is
dangroterdanbij langzaamdenken.

Beslissingstypes
Hoevermijd jede valkuilen?Kaneenfi-
nancieel adviseur jebehoeden voorhet
nemenvan irrationelebeslissingen?

Metdatdoel voor ogenmoeten vol-
gensMarcDeCeusterfinancieel plan-
ners allereerst zien te achterhalenof
hunklanten risicomijdendof juist risi-
cozoekendzijn.Dehoogleraarfinanci-
ele economie aandeUniversiteit Ant-
werpenhaalt indat verbandonderzoek
aan vanMichael Pompian, dieuitgaand
vandeze tweekenmerken vier basisty-
pen voorfinanciëlebeslissersdefinieert.
Zo zijn zogenoemde ‘preservers’ en ‘ac-
cumulators’ eerder geneigd vanuit de
emotie tebeslissen,waarbij preservers
risicoschuwzijn enaccumulators risico-
minnend. ‘Followers’ en ‘independents’
beslissendaarentegen vanuit huncogni-
tievepreferentie.De followers zijnhier
de risicoaverse groep, de independents
de risicominnende.

Met deze grove indeling kande advi-
seur zich eenbeeld vormen vandema-
nierwaarop zijn klant beslissingen
neemt endaarmee rekeninghouden.
Het besluitvormingsproces geheel ra-
tionaliseren is niet het primaire doel;
het gaat eromdat definancieel planner
duwtjes inde goede richting kangeven
omzo zijn klant te helpen tot betere fi-
nanciële beslissingen te komen.

Het financieel plan eindigt uiteraard

Lange termijn
Wanneer we
ontdekken dat we
te weinig hebben
gespaard voor ons
pensioen, is het
meestal al te laat

nietmet het nemen vandebeslissing, de
acties die eropmoeten volgen zijnnet zo
belangrijk. Endaar komenooknogwat
menselijke trekjes omdehoekkijken.
Uitstelgedragbijvoorbeeld is zo’nmen-
selijke neiging.We latenkleine en ge-
makkelijke taken voorgaan, en zijn ver-
volgens tevredener alsweop eendag
tien kleine klusjes afrondendanwan-
neerwe ééngrote taak volbrengen.

En vanuitstel komt vaak afstel, wat
bij financiële planningbetekent dat niet
overgegaanwordt tot de geadviseerde
acties. Volgenshoogleraar economische
psychologie Fred vanRaaij hebbenwe

Tervieringvan
haar20-jarigbe-
staanreikteeer-
derdezemaandde
FederatieFinanci-
eelPlanners(FFP)
hetboek ‘Financi-
ëlëplanning.In-
zichtënuitwëtën-
schapënpraktijk’
uitaanhaarle-
den.Bijgaandar-
tikelisheteerste
vaneendrieluik

Bij financiële beslissingen is professionele hulp raadzaam.

loog’
een stok achter dedeurnodig. Zelf kunt
udie stok zijnwerk latendoendoorhet
vrijwillig aangaan vanbindende afspra-
kenwaarmeeuuweigen vrijheid (tijde-
lijk) beperkt. Voorbeeldenhiervan zijn
automatisch sparen en automatischdi-
rect aflossen van creditcardschulden.

Ookdebetrokkenheid van iemand
buitenhet eigenhuishouden—bijvoor-
beeld eenfinancieel planner—bij het
uitvoeren vandenoodzakelijke acties is
volgensVanRaaij eenmiddel omdege-
volgen vanuitstelgedrag te beperken. Fi-
nancieel plannerKapéBreukelaar her-
kent dit van zijnpraktijk: eenfinancieel
plan iswat hembetreft de start van een
relatie opde lange termijn.Door de re-
gie te voerenbij de implementatie van
het planhelpt deplanner de klant bij de
les te blijven.

Life events
Endanzijn ernogde ‘life events’: ingrij-
pendeen somsniet te voorzienegebeur-
tenissen in iemands leven, die vangro-
te invloedkunnenzijnophet realiseren
vandefinanciëledoelstellingenendus
nopen tot aanpassing vanhetfinancieel
plan.Werkloosheid, ondernemerschap,
pensionering enoverlijdenbrengenma-
jeure veranderingen teweegdiedoorwer-
kenopfinancieel gebied.

Zelden genoemd indit verband,maar
wel degelijk ‘life changing’ op geldge-
bied, is samenwonen. Eendoorgaans
positieve gebeurtenis inhet leven van
mensen,maar geen stapdie lichtvaar-
digmoetwordengezet. Zowijst finan-
cieel planner JohnBult eropdat dema-
nierwaarophet koppel de samenleving
vormgeeft—samenwonenof trouwen,
al danniet ophuwelijkse voorwaarden
—zowel tijdensde samenleefperiode
als nade eventuele verbreking vande sa-
menlevingbepalend is voor definan-
ciële gevolgen.Denk aanhet verhaals-
recht van schuldeisers oppartners van
ondernemers en aandefiscale gevolgen
rondomdeeigenwoning endebijbeho-
rendehypotheek. Bult concludeert gek-
scherenddat het samenlevingsverband
een complexfinancieel product is, waar-
bij een adequatefinanciële bijsluiter op
zijn plaats zou zijn.
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