
Chapter 6 

Summary & conclusion 

  



Around the world, many people are struggling to manage their money properly. Because 

financial problems can have a negative impact on peoples’ well-being far beyond the financial 

domain, and financial problems are costly for societies as a whole, all diverse range of 

organisations are interested in finding ways to facilitate sound financial decision-making, 

through education, by policies or regulations, or by using insights from behavioural science. 

Where education aims to increase people’s knowledge about their decisions, and regulations 

are based on coercion, insights from behavioural science are effective because they account 

for the (sometimes irrational) way people predictably and automatically respond to their 

environment. With these insights, behaviour could be influenced in such a way that it 

preserves people’s freedom of choice. Next to education and regulations, behavioural insights 

could therefore help to optimise policies, information, tools, products, and procedures.  

   Indeed, over the last years interventions that are designed using insights from 

behavioural science have increased extensively in popularity. With the current dissertation, 

we aimed to further this development and add new insights to the existing body of – national 

and international – knowledge of financial decision-making, by designing and experimentally 

testing behaviourally informed interventions in the field.  

 

Moving forward to saving more: A goal progress monitoring approach to increase liquid 

savings in the Netherlands 

  In Chapter 2, we focused on saving behaviour. In the Netherlands, the relatively low 

liquid savings rates in combination with societal changes that make active saving more 

important, press the need for creating new ways in which Dutch households could be 

supported to increase their savings. To meet this need, we designed and investigated a 

scalable and low-cost savings intervention. In a longitudinal field experiment, we tested the 

effectiveness of two feedback interventions on the attainment of savings goals. The feedback 

on the interventions concerned: a) reminding participants of their savings goal, and b) 



informing them about the progress they made towards their goal. Reminding people about 

their goal could promote goal attainment, because goals tend to be forgotten in the face of 

daily temptations from the environment (e.g., Shah, Friedman, & Kruglanski, 2002; Van 

Koningsbruggen, Stroebe, Papies, & Aarts, 2011). Additionally, research suggests that goal 

progress monitoring is a key ingredient for attaining a goal (e.g., Carver & Scheier, 1982; 

Locke & Latham, 2002). Knowing where one is in comparison to one’s desired savings goal 

is essential for detecting discrepancies, and thereby for recognizing when one needs to exert 

more self-control (e.g., by restricting one’s spending). The main difference between the two 

interventions we tested, was the way in which the message was communicated: via a ‘plain’ 

text message (i.e., feedback condition), or via a message with an added visualization (i.e., 

extensive feedback condition).  

 Participants were recruited online in May and June 2016, and they voluntarily signed 

up for a longitudinal study about saving behaviour. After they agreed to participate, we 

tracked their savings for five consecutive months, in the period from July 2016 up to and 

including November 2016, and again in February 2017, for a follow-up measurement. During 

the study period, participants in the two feedback conditions were reminded three times of 

their savings goal and received information concerning the progress they made towards this 

goal. We expected that participants in the feedback and extensive feedback condition would 

attain a larger proportion of their savings goal than participants in the control condition. 

Additionally, in comparison to participants in the feedback condition, we expected that 

participants in the extensive feedback condition (who also received a visualization of their 

savings goal progress) would attain more of their savings goal. We did, however, not find any 

support for these hypotheses. Our results showed no significant differences in savings goal 

attainment between the (extensive) feedback and control condition, or between the feedback 

and the extensive feedback condition.  



  We propose several explanations for the null-findings of our feedback interventions. 

First, the questionnaires used to track participants’ saving behaviour, might have elicited a 

treatment effect by encouraging all participants (i.e., including those in the control condition) 

to more extensively monitor their savings. Even though participants in the control condition 

were not explicitly reminded about their progress, they too reported their savings on a 

monthly basis, which might have prompted them to monitor their savings regularly. Second, 

the number of feedback moments concerning participants’ goal progress in the intervention 

conditions might have been insufficient to endurably activate saving behaviour. Third, we had 

no insight in the type of savings goals that participants had formulated, and how important 

these savings goals were to them. Previous research has shown that the type of goals matter 

(e.g., self-actualization goals work better; Lee & Hanna, 2015). Likewise, the importance of 

ones’ goals is associated positively with successful goal attainment (Locke & Latham, 2002). 

Fourth, our data suggest that some participants had set unrealistic savings goals. Overt 

optimism might have led our participants to set higher savings goals than in reality could be 

attained within the set time frame (Peetz & Buehler, 2009; Sharot, 2011; Weinstein, 1980). If 

our participants indeed had set themselves unrealistically high goals, goal progress monitoring 

might have actually backfired and have discouraged them from saving more. Fifth, we 

probably attracted a specific non-representative group of savers, because participants 

voluntarily signed up for a longitudinal study about saving behaviour. Finally, observed 

savings in this study were very unstable and fluctuated heavily between months.  

  We argue that to resolve an important part of the current study’s limitations, 

collaborating with banks or other financial institutions is vital for future research. 

‘Unobtrusively’ tracking participants’ savings progress, reducing self-selection bias, and 

being able to handle unusual (but actual) data patterns, are all necessary to reliability track 

and investigate real-life saving behaviour. Additionally, next to investigating ways in which 



people can be facilitated in reaching their savings goal, it might also be worthwhile to 

examine how people can be assisted in setting more realistic and attainable savings goals.  

 

Don’t you forget about me: Using text messages to decrease no-shows at debt advice 

services 

  In Chapter 3, we encouraged people to adhere to their appointment at a debt advice 

service by sending them reminders via text messages (SMS). Many existing programs that 

offer some form of (debt) assistance, have to deal with no-shows, meaning that people who 

seek help do not show up for their appointment, unannounced. No-shows are costly for the 

involved debt advice service, because they lose valuable time. For the individuals seeking 

help, not showing up is costly because they miss out on opportunities to improve their 

financial situation. In addition, missing an appointment might put them in a bad light, because 

social workers might conclude that ‘no-showers’ are not motivated to change their situation 

and that they are unwilling to accept help (i.e., fundamental attribution error; Jones & Harris, 

1967; Ross, 1977). Especially for people with financial problems, however, situational factors 

can easily interfere with adherence to appointments. Being preoccupied with pressing 

financial concerns makes it harder to stay focused, goal oriented, and plan for the future 

(Babcock, 2018; Carlock, 2011; Huijsmans et al., 2019), which all increase the chances of 

forgetting an appointment.  

 For people with financial problems, explicitly reminding them of their appointment 

might compensate for the cognitive burden that their financial concerns impose on them, and 

could thus be an effective tool to decrease their forgetfulness, and accordingly, to decrease 

no-shows. We tested this idea in a field experiment in collaboration with the Groningse 

Kredietbank (GKB). The GKB is commissioned by the municipality of Groningen to provide 

help for its residents with financial problems. Residents who made an individual appointment 



with the GKB were sent a personalised text message (SMS) with information about the 

appointment, two business days before the actual appointment. Results of the field experiment 

supported our hypothesis. The likelihood of a no-show was significantly lower in the 

reminder condition than in the control condition (about six percentage points). Interestingly, 

the decrease in no-shows resulted from an almost equal increase in cancelling/rescheduling 

the appointment and showing up for the appointment (i.e., in both cases about three 

percentage points).  

Realising a six percentage point decrease in no-shows by sending reminders to their 

clients, saves the GKB about four work hours per week. In addition to this direct economic 

gain, reminders may benefit the relationship between social workers and their clients. No-

shows might negatively affect the social interactions between social workers and their clients, 

due to faulty attributions of a no-show to a lack of motivation. Research on the effects of 

financial scarcity, however, suggests that no-shows can also be explained by the situational 

stressors that pressing budgetary concerns evoke. These stressors can undermine the resources 

and cognitive abilities (such as planning) that are necessary to adhere to an appointment 

(Babcock, 2012; Huijsmans et al., 2019; Mani, Mullainathan, Shafir, & Zhao, 2013; 

Mullainathan & Shafir, 2013; Salopsky, 2004). Hence, for people with financial problems, 

interventions that are targeted at supporting their (impeded) cognitive abilities might be both 

more cost effective and time effective than interventions that are targeted at increasing clients’ 

intrinsic motivation.  

As the GKB is commissioned by the municipality of Groningen to help people with 

financial problems, residents that made an appointment probably have no other reason for 

making it than the fact that they need help with their finances. We did, however, not include 

an explicit measure of people’s financial situation, making it impossible to establish the 

severity of their financial problems. As research suggests that coping mechanisms and 



resulting financial behaviour vary as a function of the severity of people’s financial problems 

(Madern, 2015), future studies might investigate this more directly. Future research might also 

investigate whether reminders have a differential impact on first or follow-up appointments. If 

the effectiveness of reminders depends on their salience, reminders could be more effective 

for first appointments, when their novelty is the highest. But as long as people’s financial 

situation taxes their cognitive abilities, counteracting forgetfulness might be a reason why 

reminders may still work for subsequent appointments. Finally, future studies could examine 

how the timing, communication channel, and specific content of the reminder influence the 

impact of sending reminders on appointment adherence.  

  

Focus on the future: Making total loan costs salient decreases the duration of requested 

loans   

  To protect borrowers against the risks of taking out a loan, credit providers are often 

strictly regulated. Even with these regulations in place, the way in which moneylenders 

present the loan choice on their website (i.e., the choice architecture) could, however, still 

(inadvertently) influence customers’ borrowing decisions. For example, in the Netherlands, 

websites of moneylenders tend to pay more attention to the monthly repayment than to the 

total costs of the loan. In Chapter 4, we investigated whether adjusting the websites of a 

Dutch moneylender in a way that makes the total costs of a loan more salient, affects their 

customers’ loan decisions. 

  Customers of a Dutch moneylender who made an online request for a personal loan 

were randomly assigned to one of two salience conditions. In the monthly repayment 

condition, the website was unchanged, depicting the monthly repayment at the top of a 

summary table on the website. The total costs were depicted at the bottom of the table, after 

the loan duration and the interest rate. In the total costs condition, we made the total costs 



more salient by moving the total costs information to the top of the summary table. We 

conducted this field experiment in March and April, 2018, and again as a direct replication in 

February and March, 2019. Based on the dual mental accounting model of Raynard and Craig 

(1995), we expected that increasing the salience of the total costs of a loan, would lead 

customers to request a shorter loan duration.  

  Across our two studies, increasing the salience of the total costs led customers to 

choose a shorter loan duration than when the monthly repayment was made more salient. 

Overall, the loan duration was 1.84 months shorter in the total costs condition than in the 

monthly repayment condition. Because the average loan period was 71.99 months, the 

observed effect was small. Still, considering the fact that our adjustment to the website’s loan 

environment was only minor, and merely involved the way in which information was 

presented (and not which information), these results highlight the importance of designing an 

optimal choice architecture when it comes to borrowing decisions. Within the strict 

regulations that are in place in the domain of consumer credit in the Netherlands, the choice 

architecture of a moneylenders’ website could still make a difference and (inadvertently) steer 

customers towards particular loan decision that might be more or less optimal for their 

financial situation.  

  What such an optimal decision should look like, we were unable to retrieve from the 

available data. Due to the restrictions of the testing environment, we could not adequately 

judge whether customers in the monthly repayment, or in the total costs condition picked a 

loan duration that suited their financial situation best. Future research might address this by 

incorporating more information of customers’ financial situation in the study, such as income, 

expenses, arrears, and experienced financial stress. This way, it would be possible to evaluate 

the strain that a personal loan puts on the disposable income of the customer. Additionally, it 



would be interesting to investigate how increasing the salience of the total costs would 

influence borrowing decisions in other types of credits, such as mortgages or student loans.  

 

Encouraging recalibration of student loans in the Netherlands: The impact of 

information about future costs and the ease of adjustment   

  In September 2015, the student finance system in the Netherlands changed to a more 

loan-oriented system. This led to an increase in the number of students that took out a loan, 

and an increase in the average loan amounts that students borrowed (CBS, 2019). To prevent 

students from deferring from higher education, the Dutch government introduced relatively 

lenient loan terms. These terms, however, might have unintendingly led students take on 

higher debts than (strictly) necessary. In Chapter 5, we designed interventions that would 

encourage students to recalibrate their monthly student loan amount. With these interventions, 

we aimed to counteract the features of the current loan application process that seem to steer 

students towards biased decision-making. This application process emphasizes the current 

benefits of the loan (i.e., the money received each month), but not the future costs (i.e., the 

future monthly repayment). Furthermore, by default, students’ monthly loan amount stays the 

same until the termination of their loan. To address the two biases, the interventions of the 

current study provided students with personalised information about the future costs of their 

monthly loan amount and about how easily this amount could be adjusted.  

Fifty thousand students with a loan who started studying after September 2015, were 

randomly selected to participate is this field experiment that we conducted in close 

collaboration with Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO; Education Implementation Office). 

Students in our two main experimental conditions – the total debt condition and the monthly 

repayment condition – received a letter, at the end of March 2019, with personalised 

information about their current accumulated debt, and the estimated accumulated debt after 



graduation. Additionally, these letters contained a link to the new tool developed by DUO, 

and by giving a four-step explanation about the adjustment procedure, these letters 

highlighted how easily and quickly adjustments to the monthly loan amount could be made. 

The letter of the monthly repayment condition also included information about the expected 

monthly repayment and the students’ age at which the loan would be fully paid off. For the 

purpose of investigating whether including personalised information would be necessary to 

activate students to recalibrate their monthly loan amount, we added two ‘plain’ conditions – 

the plain letter condition and the plain e-mail condition. These two conditions did not contain 

any personalised information. The ‘plain’ letter or ‘plain’ e-mail merely included information 

about the ease with which the monthly loan amount could be changed, and also the link to the 

new tool. We operationalized recalibration by students’ adjustments of their monthly loan 

amount, the direction of the adjustments, and the magnitude of the adjustments. We 

investigated these three variables in the month directly following our interventions (April 

2019) and again two months later (June 2019), in order to investigate both the immediate and 

more long-term effects.  

  Although all our experimental conditions seemed to increase recalibration to some 

extent, the letter of the monthly repayment condition yielded the most stable effects. The 

information in this most elaborate letter made it more likely that students adjusted their 

monthly loan amount, that they decreased their monthly loan amount, and when they did, that 

they decreased it to a larger extent than students in the control condition who did not receive 

any information. The letter also did not yield the correction effect between April and June 

2019, that we observed for students who received the plain letter condition, and to a smaller 

degree for students in the total debt condition (i.e., these students were less likely to adjust 

their loan in this period than students in the control condition).  



  Even though we thus found effects of our interventions, our operationalization of loan 

recalibration could be considered a conservative measure. Whereas it is likely that students 

who adjusted their monthly loan amount engaged in recalibration, it does not mean that 

students who did not make any adjustments did not reconsider their loan. To target this latter 

group, future studies could incorporate more subjective reactions to the interventions, for 

example by asking why students did or did not adjust their loan. Future studies might also 

want to track students’ borrowing behaviour for a longer time period. In hindsight, our three-

month measurement period might not have been long enough to detect possible longer-term 

effects, because our chosen time-frame likely does not capture meaningful fluctuations in 

students’ financial situation. In addition to adding subjective information to the existing data 

and tracking borrowing behaviour for a longer time, future research could also assess more 

different aspects of students’ current financial situation (such as their income out of work or 

whether they had any payment arrears). This could give more insight in whether the 

recalibration led to a ‘good’ decision (i.e. one that optimised their financial situation). Future 

research might also want to disentangle the effects on loan calibration of informing students 

about the future costs of their borrowing behaviour from the effects of emphasizing how 

easily the loan amount could be changed every month, something we were unable to establish 

in the current study.  

  Policy makers who would want to increase well-calibrated decisions about students’ 

loan amount, are advised to send students a letter containing a complete personalised 

overview of their current and future loan situation. If longer-term research establishes that the 

effects of the intervention are indeed mostly short-term, they could consider to provide 

students with this information on a more frequent basis. They could also examine whether a 

different timing (such as at the start of a new academic year) would elicit larger effects. 



Alternatively, policy makers might want to examine whether the loan application could be 

adjusted in such a way, that it would minimize biased decision-making in the first place. 

   

Conclusion 

  The studies that are presented in this dissertation, show the value of using behavioural 

insights in increasing sound financial decision-making. In three of the four empirical chapters, 

our behaviourally informed interventions influenced financial behaviour, and did so in a 

predicted way. Chapter 3 showed that a simple intervention as a reminder decreased no-shows 

at a debt advice service in Groningen with 50%. Chapter 4 showed that, even in a domain as 

highly regulated as consumer credit in the Netherlands, a minor change to the choice 

architecture of a Dutch moneylenders’ website still influenced borrowing decisions. Making 

the total loan costs more salient in comparison to the monthly repayment decreased the loan 

duration that customers requested. In Chapter 5, we showed that a personalised letter that 

provided Dutch students with the future costs of their loan and the ease with which their loan 

could be adjusted, increased the number of students who adjusted their monthly student loan 

amount by up to 13.5% (for the most elaborate and effective letter). Taking into account that 

these interventions are all relatively low-cost (with sending personalised letters to students 

being most expensive), and that they did not intrude on regular procedures, systems, or 

policies, these results show that cheap ‘add-on’ behaviourally informed interventions or 

simple adjustments to the choice architecture are already effective in eliciting real behavioural 

change.  

 Still, interventions like those tested in the current dissertation can only reach so far, 

and are probably not going to solve all of people’s financial problems. Increasing sound 

financial decision-making asks for a more encompassing approach, that targets different 

aspects of financial behaviour. It requires a smart and context-sensitive combination of 



education, policies, regulations, and behaviourally informed interventions. Furthermore, we 

argue that behavioural insights should not only be used to create interventions that add to 

existing structures. Behavioural insights can and should also meaningfully inform education, 

policies, and regulations. In Chapter 5, for example, we provided students with personalised 

information that addressed the biases that are present in the current student loan application 

process. Next to trying to counteract these biases with informational campaigns, it is probably 

even more effective to adjust the actual application process in such a way, that it does not 

elicit biased decisions in the first place. In support of this perspective, Loewenstein and 

Chater (2017) argue in their article that addressing ‘more structural problems will typically 

overwhelm light-touch behavioural interventions – and that the most promising policy 

directions will include addressing the root cause of structural problems head on’. Hence, if we 

really want to change behaviour for the better, we should not only think about ways in which 

behaviourally informed interventions could be added on top of existing policies, processes, or 

systems. Rather, we should explore new ways in which insights from behavioural science 

could be embedded in these existing structures, because with every choice architecture that is 

being established, behaviour is steered into a certain direction. This requires the involvement 

of and collaboration among a diverse group of professionals. Policy makers, practitioners, app 

or web designers, communication professionals, and all other professions that shape people’s 

environment in any way, should become aware of the fact that not only the content of decision 

environment counts, but also the way in which it is designed. With the studies in this 

dissertation we hope to contribute to this awareness, by generating new knowledge about how 

sound financial decision-making could be facilitated, and about how financial decision-

makers could be empowered.  
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Het bevorderen van verstandige financiële keuzes 

Vier veldexperimenten naar financieel gedrag 

 

 

Nederlandse samenvatting 

 

 

  



Over de hele wereld hebben mensen moeite om goed met geld om te gaan. Een aanzienlijk 

gedeelte – in Nederland circa 1 op de 5 huishoudens (Westhof, De Ruig, & Kerckhart, 2015) 

– heeft te maken met financiële problemen. Deze problemen beïnvloeden niet alleen de 

financiële slagkracht van individuen, maar ook hun welzijn. Het heeft tevens een weerslag op 

de maatschappij in brede zin. Financiële problemen kunnen bijvoorbeeld leiden tot stress en 

een slechte fysieke en psychologische gezondheid. Daarnaast brengen ze kosten voor de 

maatschappij met zich mee, bijvoorbeeld voor schuldhulpverlening, maar ook door het verlies 

van arbeidsproductiviteit. Het is daarom niet raar dat verscheidene organisaties op zoek zijn 

naar effectieve manieren om verstandige financiële keuzes te bevorderen. Dit kan door in te 

zetten op financiële educatie, door het ontwikkelen van nieuw beleid en regulering of, zoals 

steeds vaker gebeurt, door interventies te ontwikkelen waarin inzichten uit de 

gedragswetenschappen zijn verwerkt. Waar educatie gericht is op het vergroten van de kennis 

en regulering gericht is op dwang, werken inzichten uit de gedragswetenschappen omdat ze 

rekening houden met de soms irrationele, maar vaak voorspelbare manier waarop mensen 

reageren op hun omgeving. Doordat gedragsinzichten ingezet kunnen worden om gedrag een 

bepaalde richting op te sturen zonder dat de keuzevrijheid van mensen wordt beperkt, kunnen 

deze inzichten worden ingezet om beleid, informatie, tools, producten en procedures te 

optimaliseren.  

  De populariteit van interventies die gebruik maken van gedragsinzichten is de 

afgelopen jaren sterk gestegen. Steeds meer overheden en andere organisaties hebben teams 

opgericht bestaande uit gedragswetenschappers, die als doel hebben keuzegedrag positief te 

beïnvloeden. Met dit proefschrift dragen ook wij hieraan bij door nieuwe inzichten toe te 

voegen aan het (nationale en internationale) onderzoek naar hoe financieel keuzegedrag 

gestuurd kan worden. Met als doel om verstandig financieel gedrag te bevorderen.  



Met dit doel hebben we voor verschillende aspecten van financieel gedrag interventies 

ontworpen waarin we gedragsinzichten hebben verwerkt. Deze hebben we, in samenwerking 

met verschillende organisaties uit het werkveld, vervolgens getest in vier veldexperimenten. 

Deze experimenten worden beschreven in de vier empirische hoofdstukken van het 

proefschrift. In deze veldexperimenten hebben we ons achtereenvolgens gericht op het 

bevorderen van sparen bij Nederlandse huishoudens (hoofdstuk 2), het verlagen van no-shows 

bij afspraken van de Groningse Kredietbank (hoofdstuk 3), de invloed van de keuzeomgeving 

op het afsluiten van persoonlijke leningen (hoofdstuk 4), en het bevorderen van 

weloverwogen leenkeuzes bij studenten (hoofdstuk 5). Hieronder vatten we de hoofdstukken 

uitgebreider samen. Na deze samenvatting sluiten we af met de algemene conclusie van het 

proefschrift. 

 

Het bevorderen van sparen bij Nederlandse huishoudens 

 In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of we het spaargedrag van Nederlandse 

huishoudens kunnen bevorderen met behulp van interventies die de vooruitgang ten opzichte 

van een spaardoel monitoren (i.e., goal progress monitoring interventies). Nederlandse 

huishoudens hebben in vergelijking met huishoudens uit andere landen in de Eurozone relatief 

weinig spaargeld dat direct voorhanden is om een uitgave mee te kunnen doen (i.e., liquide 

spaargeld). Daarnaast zorgen maatschappelijke veranderingen – zoals de versobering van de 

verzorgingsstaat en het toenemende aantal flexwerkers – ervoor dat het achter de hand hebben 

van spaargeld steeds belangrijker wordt. Door de combinatie van weinig liquide spaargeld en 

de maatschappelijke ontwikkelingen die het hebben van dit spaargeld belangrijker maakt, 

loont het de moeite om na te denken over nieuwe manieren waarop Nederlandse huishoudens 

ondersteund kunnen worden in het verhogen van hun spaargeld. In hoofdstuk 2 hebben we 

daarom een spaarinterventie ontwikkeld en onderzocht, die makkelijk en goedkoop 



geïmplementeerd en opgeschaald zou kunnen worden.   

   In een longitudinaal veldexperiment hebben we twee interventies ontwikkeld die 

deelnemers herinnerden aan hun spaardoel en informeerden over hun vooruitgang ten 

opzichte van hun spaardoel. We hebben onderzocht of deze feedback interventies ervoor 

zorgden dat deelnemers sneller hun doel behaalden dan deelnemers die geen feedback 

ontvingen. Door mensen te herinneren aan hun spaardoel, kan voorkomen worden dat ze hun 

doel uit het oog verliezen in het licht van alledaagse verleidingen (e.g., Shah, Friedman, & 

Kruglanski, 2002; Van Koningsbruggen, Stroebe, Papies, & Aarts, 2011). Daarnaast blijkt dat 

goal progress monitoring de kans vergroot dat iemand zijn doel daadwerkelijk bereikt (e.g., 

Carver & Scheier, 1982; Locke & Latham, 2002). Als mensen namelijk weten waar ze staan 

ten opzichte van hun gewenste doel, kan achterhaald worden of ze met de toename van hun 

spaargeld op koers liggen, of dat er een achterstand in moet worden gehaald om het 

uiteindelijke doel te kunnen bereiken. Op basis van deze informatie kan besloten worden of 

het nodig is om meer zelfcontrole uit te oefenen, bijvoorbeeld door minder uit te gaan geven. 

Beide geteste feedback interventies bevatten een herinnering aan het spaardoel en informatie 

over de vooruitgang ten opzichte van dit doel. Het belangrijkste verschil tussen de twee 

interventies was dat de feedback in de ene interventie werd gecommuniceerd als ‘platte’ tekst 

(i.e., de feedback conditie), terwijl in de andere interventie aan deze communicatie een 

visualisatie werd toegevoegd (i.e., de uitgebreide feedback conditie).  

  Deelnemers konden zich tussen mei en juni 2016 vrijwillig online opgeven voor een 

studie naar spaargedrag. Nadat ze hadden aangegeven mee te willen doen, gaven de 

deelnemers in de periode van juli 2016 tot en met november 2016 voor vijf opeenvolgende 

maanden aan wat hun spaarsaldo op dat moment was. In februari 2017 is vervolgens nog een 

vervolgmeting uitgevoerd. Gedurende het onderzoek ontvingen de deelnemers in de twee 

feedback condities drie keer een herinnering aan hun spaardoel en feedback over de 



vooruitgang ten opzichte van dit doel. Onze verwachting was dat zowel deelnemers in de 

feedback conditie als deelnemers in de uitgebreide feedback conditie aan het einde van de 

studie een groter gedeelte van hun spaardoel behaald zouden hebben dan deelnemers in de 

controle conditie (die geen herinnering en feedback hadden gekregen). Daarnaast verwachtten 

we dat deelnemers in de uitgebreide feedback conditie een groter gedeelte van hun doel 

behaald zouden hebben dan deelnemers in de feedback conditie. In dit onderzoek hebben we 

echter geen ondersteuning gevonden voor deze verwachtingen. Er waren geen significante 

verschillen tussen de twee feedback condities en de controle conditie in het percentage van 

het spaardoel dat deelnemers gedurende de studie hadden behaald. Ook zagen we geen 

significante verschillen tussen de feedback conditie en de uitgebreide feedback conditie met 

betrekking tot dit percentage.  

  Voor deze nulresultaten kunnen we verschillende verklaringen geven. Ten eerste 

brachten we door middel van vragenlijsten het spaargedrag van deelnemers in kaart. Deze 

vragenlijsten kunnen er echter al voor hebben gezorgd dat alle deelnemers (dus ook de 

deelnemers in de controle conditie) hun spaargedrag beter zijn gaan bijhouden dan normaliter 

het geval zou zijn. Ondanks het feit dat deelnemers in de controle conditie niet expliciet 

herinnerd werden aan hun spaardoel en geen feedback kregen over hun vooruitgang, moesten 

ze wel maandelijks hun spaargeld rapporteren, waardoor ze in ieder geval regelmatig hebben 

moeten nagaan hoeveel spaargeld ze hadden. Ten tweede zou het zo kunnen zijn dat we 

deelnemers vaker dan drie keer feedback hadden moeten geven om hun spaargedrag bestendig 

te activeren. Ten derde weten we niet wat voor een specifieke spaardoelen deelnemers hadden 

geformuleerd en hoe belangrijk deze spaardoelen voor hen waren. Spaardoelen die gericht 

zijn op zelfactualisatie (Lee & Hanna, 2015) en doelen die belangrijker worden gevonden 

(Locke & Latham, 2002), vergroten bijvoorbeeld de kans dat iemand daadwerkelijk gaat 

sparen. Ten vierde lijkt het erop dat deelnemers zichzelf onrealistisch hoge spaardoelen 



hadden gesteld. (Over)optimisme kan ertoe geleid hebben dat deelnemers zichzelf hogere 

doelen stelden dan wat daadwerkelijk haalbaar was binnen de onderzoeksperiode (Peetz & 

Buehler, 2009; Sharot, 2011; Weinstein, 1980). Als de spaardoelen van de deelnemers 

inderdaad onrealistisch hoog waren, dan kan het zo zijn dat het monitoren van de vooruitgang 

averechtse effecten heeft gehad op het spaargedrag en dat het deelnemers bijvoorbeeld heeft 

gedemotiveerd om meer te gaan sparen. Ten vijfde hadden de deelnemers die mee hebben 

gedaan aan dit onderzoek zichzelf vrijwillig aangemeld. Dit betekent dat we waarschijnlijk 

een specifieke groep mensen hebben aangetrokken, aangezien ze open stonden om mee te 

doen aan een longitudinaal onderzoek naar spaargedrag. Hierdoor weten we niet wat het 

effect van de interventies zou zijn op de doorsnee spaarder. Als laatste hebben we gemerkt dat 

het spaargedrag van mensen erg onstabiel was en sterk fluctueerde gedurende de 

onderzoeksperiode.  

  Voor vervolgonderzoek naar het bevorderen van spaargedrag denken we dat het 

essentieel is om samen te werken met banken of andere financiële instellingen om 

bovengenoemde punten te adresseren. Het ‘ongemerkt’ monitoren van het spaargedrag (i.e., 

zonder dat er vragenlijsten aan te pas komen), het reduceren van zelfselectie en om kunnen 

gaan met onstabiele en fluctuerende datapatronen, is allemaal noodzakelijk om daadwerkelijk 

spaargedrag betrouwbaar te kunnen monitoren en onderzoeken. Daarnaast kan het de moeite 

waard zijn om niet alleen te onderzoeken hoe we mensen kunnen ondersteunen in het 

bereiken van hun spaardoel, maar ook hoe mensen ondersteund kunnen worden in het 

definiëren van realistische en haalbare spaardoelen. 

 

 

 

Het verlagen van no-shows bij afspraken van de Groningse Kredietbank 



  Veel programma’s die ondersteuning op het gebied van financiën aanbieden (zoals 

schuldhulpverleningsorganisaties), hebben te maken met no-shows: mensen die 

(onaangekondigd) niet op komen dagen voor hun afspraak. No-shows brengen kosten met zich 

mee voor de betrokken schuldhulpverleningsorganisatie, omdat hun medewerkers zich 

tevergeefs voorbereiden op de afspraak en daarmee kostbare tijd verliezen. Het is daarnaast 

ook kostbaar voor de personen die hulp nodig hebben, omdat zij door het missen van de 

afspraak de kans mislopen om geholpen te worden met hun financiële problemen. Tevens kan 

het niet op komen dagen bij een afspraak ervoor zorgen dat de personen die hulp nodig 

hebben gezien worden als onvoldoende gemotiveerd om aan hun problemen te werken. Zeker 

voor mensen met financiële problemen kunnen situationele factoren ertoe leiden dat afspraken 

simpelweg vergeten worden. Constant te maken hebben met financiële zorgen maakt het 

namelijk moeilijk gefocust te blijven, doelgericht te zijn en te plannen voor de toekomst 

(Babcock, 2018; Carlock, 2011; Huijsmans et al., 2019). Het overvragen van deze cognitieve 

capaciteiten kan er dus aan bijdragen dat een afspraak wordt vergeten en mensen niet komen 

opdagen voor hun afspraak. 

  Omdat financiële zorgen een cognitieve last zijn, zou het herinneren aan een gemaakte 

afspraak een effectieve manier kunnen zijn om no-shows onder mensen met financiële 

problemen tegen te gaan. In samenwerking met de Groningse Kredietbank (GKB) hebben we 

in hoofdstuk 3 deze hypothese getest. Inwoners van de gemeente Groningen die een 

individuele afspraak hadden gemaakt met de GKB in de even weken tussen 20 januari en 30 

juni 2017, kregen twee werkdagen voor de afspraak een sms-bericht die hen herinnerde aan de 

gemaakte afspraak. Voor inwoners die een afspraak met de GKB hadden in de oneven weken 

gold de standaardprocedure, waarbij een afspraakbevestiging per post werd gestuurd direct 

nadat de afspraak werd gemaakt. De resultaten van dit veldexperiment bevestigden onze 

hypothese: de kans op een no-show was significant lager nadat inwoners een herinnering aan 



de afspraak hadden ontvangen via sms, dan wanneer burgers geen herinnering aan de afspraak 

hadden ontvangen. Het aantal no-shows was 6 procentpunt lager, wat neerkomt op een daling 

van 50% in het aantal no-shows. Deze daling werd in even grote mate veroorzaakt door een 

toename in het aantal burgers dat daadwerkelijk kwam opdagen als door een toename in het 

aantal afzeggingen of verplaatsingen van de afspraak (in beide gevallen 3 procentpunt).  

  Een daling van 6 procentpunt in het aantal no-shows levert de GKB ongeveer vier uur 

tijdswinst op per week. Het voorkomen van no-shows zorgt er daarnaast voor dat de interactie 

tussen de schuldhulpverleners en de cliënten niet negatief beïnvloed wordt door het (foutief) 

attribueren van no-shows aan een lage bereidwilligheid. De cognitieve capaciteiten die nodig 

zijn voor het nakomen van een afspraak (zoals kunnen plannen), kunnen namelijk ondermijnd 

worden door financiële schaarste en stress (Babcock, 2012; Huijsmans et al., 2019; Mani, 

Mullainathan, Shafir, & Zhao, 2013; Mullainathan & Shafir, 2013; Salopsky, 2004). Hierdoor 

kan het voor mensen met financiële problemen zo zijn dat interventies die vooral zijn gericht 

op het ondersteunen van de (door financiële schaarste belaste) cognitieve capaciteiten 

effectiever zijn dan interventies die met name zijn gericht op het verhogen van de intrinsieke 

motivatie. 

  Omdat de GKB de schuldhulpverlening van de gemeente Groningen uitvoert, is het 

aannemelijk dat de Groningse burgers die bij de GKB een afspraak hadden enige vorm van 

financiële problemen hadden, aangezien ze om hulp vroegen bij hun financiën. We kunnen dit 

echter niet verifiëren, omdat we niet expliciet hebben gevraagd naar de financiële situatie van 

de deelnemers aan het onderzoek. Hierdoor hadden we ook geen inzicht in de ernst van hun 

eventuele financiële problemen. Eerder onderzoek van Madern (2015) laat zien dat de manier 

waarop mensen met hun problemen omgaan en het financiële gedrag dat ze vertonen, 

beïnvloed wordt door de ernst van de financiële problemen. Voor toekomstige studies zou het 

interessant zijn om de financiële situatie van deelnemers expliciet mee te nemen in het 



onderzoek. Daarnaast zouden toekomstige studies kunnen onderzoeken of herinneringen een 

andere invloed hebben op de eerste afspraak dan op een vervolgafspraak. Als herinneringen 

vooral effectief zijn omdat ze gemaakte afspraken saillant maken, dan zou een herinnering 

wellicht effectiever zijn bij de eerste afspraak. Zolang de financiële situatie echter de 

cognitieve capaciteiten van mensen (gedeeltelijk) in beslag neemt, kunnen herhaaldelijke 

herinneringen voor vervolgafspraken misschien net zo effectief zijn, omdat ze de belaste 

cognitieve capaciteiten ondersteunen en daardoor het vergeten van afspraken tegengaan. 

Toekomstige studies zouden ook kunnen onderzoeken hoe de timing, het communicatiekanaal 

en de specifieke inhoud van de herinneringen de effectiviteit beïnvloeden.  

 

De invloed van de keuzeomgeving op het afsluiten van persoonlijke leningen 

  Om consumenten die een lening afsluiten te beschermen tegen de risico’s die lenen 

met zich meebrengt, moeten kredietverstrekkers zich vaak aan strikte regelgeving houden. 

Zelfs met deze regelgeving kan het echter nog steeds zo zijn dat de keuzeomgeving waarin 

consumenten een lening afsluiten van invloed is op de lening die ze uiteindelijk aanvragen. In 

Nederland lijkt de website van veel kredietverstrekkers bijvoorbeeld meer aandacht te 

vestigen op het bedrag van de maandelijkse aflossing, dan op de totale kosten van de lening. 

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of de volgorde waarin informatie wordt weergegeven 

op een leenwebsite van invloed is op de leningen die worden aangevraagd via die website. 

  Klanten van een Nederlandse kredietverstrekker die online een persoonlijke lening 

hebben aangevraagd, werden willekeurig verdeeld over de twee condities: de maandelijkse 

aflossing conditie en de totale kosten conditie. In de maandelijkse aflossing conditie bleef de 

website van de kredietverstrekker zoals hij op dat moment was. Dit betekende dat klanten – 

nadat ze het leendoel, het gewenste leenbedrag en de maandelijkse aflossing hadden gekozen 

– een samenvattingstabel met informatie over de aangevraagde lening te zien kregen. In deze 



tabel werd bovenin als eerste de maandelijkse aflossing weergegeven, terwijl de totale kosten 

onderaan stonden, na de informatie over de looptijd en het rentepercentage. In de totale kosten 

conditie werd de volgorde van de informatie in deze samenvattingstabel aangepast. De totale 

kosten werden saillanter gemaakt door deze informatie bovenaan in de samenvattingstabel 

weer te geven, met daaronder achtereenvolgens informatie over de maandelijkse aflossing, het 

rentepercentage en de looptijd. Vervolgens onderzochten we of dit verschil in volgorde van de 

informatie een effect had op het leengedrag van de klanten van de betreffende 

kredietverstrekker. Dit veldexperiment werd uitgevoerd in maart en april 2018 en nogmaals 

als een directe replicatie in februari en maart 2019. Op basis van het dual mental accounting 

model (Raynard & Craig, 1995) verwachtten we dat het saillanter maken van de totale kosten 

van de lening (i.e. bovenin de samenvattingstabel weergeven) ervoor zou zorgen dat klanten 

een lening zouden aanvragen met een kortere looptijd dan wanneer de maandelijkse aflossing 

zou worden benadrukt. 

  Als we de resultaten van de twee experimenten samennemen, dan laten de uitkomsten 

zien dat de klanten waarbij de totale kosten saillanter waren gemaakt – zoals verwacht – een 

kortere looptijd kozen dan klanten waarbij de maandelijkse aflossing meer saillant was. Meer 

specifiek: in de totale kosten conditie was de looptijd die klanten kozen 1,84 maanden korter 

dan in de maandelijkse aflossing conditie. Gegeven de gemiddelde looptijd van een 

aangevraagde lening van 71,99 maanden, zou je kunnen stellen dat dit een relatief klein effect 

is. Hierbij moet wel vermeld worden dat de aanpassingen die we getest hebben ook relatief 

klein waren en bovendien alleen betrekking hadden op in welke volgorde bepaalde informatie 

op de website werd gepresenteerd. Wélke informatie getoond werd of welke onderdelen van 

de lening gekozen konden worden hebben wij ongemoeid gelaten. Als we deze 

kanttekeningen meenemen in onze interpretatie van de resultaten dan zijn de gevonden 

effecten, ondanks dat ze relatief klein zijn, wel degelijk van belang. Ze laten namelijk zien dat 



– zelfs met de strikte regels waar kredietverstrekkers zich aan moeten houden in Nederland – 

een kleine verandering in de keuzearchitectuur van invloed kan zijn op de leenbeslissingen 

van consumenten.  

  Hoe een optimale keuze er voor de klant uitziet, kunnen we op basis van dit 

veldexperiment niet beantwoorden. Met de beschikbare data was het niet mogelijk om te 

beoordelen of klanten in de maandelijkse aflossing conditie, of in de totale kosten conditie een 

looptijd hadden gekozen die beter bij hun financiële situatie paste. Voor toekomstig 

onderzoek zou het daarom interessant zijn om meer informatie over de financiële situatie van 

de klant (zoals inkomen, uitgaven, betalingsachterstanden en ervaren financiële stress) mee te 

nemen in de studie. Met dit soort informatie zou een goede evaluatie gemaakt kunnen worden 

van de mate waarin het aflossen van de persoonlijke lening het besteedbare inkomen van de 

klant op een verantwoorde manier belast. Daarnaast zou het interessant zijn om te 

onderzoeken of het saillanter maken van de totale kosten van invloed is op leenkeuzes bij 

andere typen krediet, zoals bij hypotheken of studieleningen.  

 

Het bevorderen van weloverwogen leenkeuzes bij studenten 

   Sinds september 2015 is het Nederlandse studiefinancieringsstelsel veranderd. De 

grootste verandering in het nieuwe stelsel betreft de afschaffing van de basisbeurs voor 

studenten in het hoger onderwijs. Sindsdien is het aantal studenten dat een studielening heeft 

en het gemiddelde bedrag dat zij lenen sterk toegenomen (CBS, 2019). Omdat de Nederlandse 

overheid wilde voorkomen dat studenten door het nieuwe studiefinancieringsstelsel zouden 

afzien van het volgen van een studie in het hoger onderwijs, zijn de voorwaarden van de 

studielening versoepeld ten opzichte van het oude stelsel. Bijvoorbeeld, in plaats van 15 jaar 

in het oude stelsel, mogen studenten in het nieuwe stelsel 35 jaar doen over het aflossen van 

hun studieschuld. Deze relatief soepele voorwaarden kunnen er echter (onbedoeld) voor 



zorgen dat studenten hogere studieschulden gaan opbouwen dan strikt noodzakelijk is om te 

kunnen rondkomen. Aangezien een studielening het toekomstig besteedbaar inkomen van 

studenten voor een lange tijd kan beïnvloeden, is het belangrijk dat studenten verantwoorde 

keuzes maken ten aanzien van hun studielening. In hoofdstuk 5 hebben we interventies 

ontwikkeld met als doel studenten te activeren hun huidige leenbedrag te heroverwegen. Deze 

interventies hebben we gebaseerd op elementen van het aanvraagproces die volgens ons 

(onbedoeld) zouden kunnen leiden tot onverstandige leenkeuzes. Het aanvraagproces 

benadrukt bijvoorbeeld alleen de voordelen van de studielening (i.e., de hoeveelheid geld die 

een student maandelijks ontvangt) op de korte termijn, maar geeft geen informatie over de 

toekomstige kosten (i.e., de toekomstige maandelijkse aflossing van de studieschuld). 

Daarnaast loopt de studielening automatisch door totdat deze wordt beëindigd. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat als studenten gedurende hun studie het leenbedrag niet aanpassen, het 

betreffende bedrag voor de rest van de leenduur automatisch wordt uitgekeerd. Met onze 

interventies richtten we ons op deze elementen van de huidige leenomgeving, waarbij we 

studenten gepersonaliseerde informatie hebben gegeven over de toekomstige kosten van hun 

maandelijkse leenbedrag en ze tevens van informatie hebben voorzien over hoe makkelijk het 

leenbedrag aangepast kan worden. 

  Vijftigduizend studenten met een lening in het nieuwe studiefinancieringsstelsel 

werden – in nauwe samenwerking met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) – willekeurig 

geselecteerd voor dit veldexperiment. Studenten in onze twee belangrijkste experimentele 

condities – de totale schuld conditie en de maandelijkse aflossing conditie – ontvingen eind 

maart 2019 een brief met gepersonaliseerde informatie over hun huidige studieschuld en de 

geschatte studieschuld na afstuderen. Daarnaast bevatte deze brieven een link naar een nieuwe 

rekenhulp die door DUO was ontwikkeld en een vier-stappenplan waarin werd uitgelegd hoe 

gemakkelijk en snel ze hun leenbedrag konden aanpassen. De brief in de maandelijkse 



aflossing conditie bevatte daarnaast ook informatie over de verwachte maandelijkse aflossing 

en de leeftijd waarop de student klaar zou zijn met het aflossen van de studieschuld. Voor 

studenten die beginnen met aflossen als ze 25 jaar oud zijn, gaf de brief dus ook aan welk 

bedrag zij maandelijks zouden terugbetalen totdat ze 60 jaar oud waren. Om te onderzoeken 

of het daadwerkelijk noodzakelijk was om persoonlijke informatie aan de brief toe te voegen 

om studenten hun studielening te laten heroverwegen, hebben we twee extra condities aan het 

onderzoek toegevoegd. Deze extra condities bevatten geen persoonlijke informatie over de 

studieschuld maar enkel informatie (toegestuurd per post of via e-mail) over de nieuwe 

rekenhulp en het vier-stappenplan voor het aanpassen van de lening. In dit onderzoek hebben 

we het heroverwegen van een studielening gemeten door: 1) de aanpassingen die studenten 

maken aan hun maandelijkse leenbedrag, 2) de richting van deze aanpassingen en 3) de 

grootte van deze aanpassingen. Deze drie variabelen hebben we gemeten in de maand direct 

na het toesturen van de brieven of de e-mail (april 2019) en nog eens twee maanden later (juni 

2019). Op deze manier konden we zowel de directe en langetermijneffecten van onze 

interventies onderzoeken. 

  Resultaten van ons veldexperiment lieten zien dat studenten in al onze experimentele 

condities in meer of mindere mate geactiveerd werden om hun leenbedrag te heroverwegen. 

De maandelijkse aflossing conditie liet de meest eenduidige effecten zien. In vergelijking met 

studenten die geen informatie hadden ontvangen was het voor studenten die deze meest 

uitgebreide brief hadden ontvangen waarschijnlijker: dat ze hun leenbedrag aanpasten, dat ze 

het leenbedrag verlaagden en dat ze dit met een groter bedrag verlaagden. In deze 

maandelijkse aflossing conditie zagen we daarnaast geen ‘correctie effect’ voor de lange 

termijn, welke wel zichtbaar was bij de eenvoudige brief conditie en in mindere mate ook bij 

de totale schuld conditie. In deze twee condities was het namelijk minder waarschijnlijk dat 



studenten hun leenbedrag tussen april en juni 2019 aanpasten ten opzichte van studenten in de 

controle conditie.  

  In het huidige veldexperiment hebben we het heroverwegen van een studielening op 

een redelijk conservatieve manier geoperationaliseerd. Van de studenten die hun lening 

hebben aangepast, mogen we logischerwijs aannemen dat ze hun lening ook hebben 

heroverwogen. Dit betekent echter niet dat de studenten die geen aanpassingen hebben 

gemaakt hun lening niet hebben heroverwogen. Om deze laatste groep in beeld te kunnen 

krijgen, zouden toekomstige studies ook subjectieve reacties op de interventies kunnen 

onderzoeken, bijvoorbeeld door studenten te vragen waarom ze hun lening al dan niet hebben 

aangepast. Toekomstig onderzoek zou het leengedrag van studenten ook voor een langere tijd 

kunnen meten. Een testperiode van drie maanden is achteraf gezien waarschijnlijk niet lang 

genoeg geweest om langetermijneffecten te kunnen observeren. In zo’n periode is het 

namelijk onwaarschijnlijk dat zich veel grote fluctuaties in de financiële situatie van studenten 

voordoen. Naast het toevoegen van subjectieve ervaringen en het verlengen van de 

testperiode, zou toekomstig onderzoek ook meer verschillende aspecten van de financiële 

situatie van studenten kunnen meenemen, zoals het inkomen uit werk of het hebben van 

betalingsachterstanden. Dit kan meer inzicht geven in de vraag of de heroverweging van de 

lening ook daadwerkelijk heeft geleid tot een ‘betere’ beslissing, een die goed aansluit bij de 

financiële situatie van de student. Het was in de huidige studie niet mogelijk om te 

onderzoeken welk specifiek element van de brief het leengedrag van studenten heeft 

beïnvloed: het in beeld brengen van de toekomstige kosten of het benadrukken van het gemak 

waarmee de lening kon worden aangepast. Toekomstig onderzoek zou daarom specifieker 

kunnen onderzoeken of, en hoe, deze elementen studenten activeren om hun studielening te 

heroverwegen. 



  Om weloverwogen leenkeuzes bij studenten te bevorderen kunnen beleidsmakers 

studenten een brief sturen die hen een compleet en gepersonaliseerd overzicht geeft van hun 

huidige én toekomstige leensituatie. Als vervolgonderzoek naar de langetermijneffecten van 

de interventies aantoont dat de interventies vooral op de korte termijn effectief zijn, dan 

kunnen beleidsmakers overwegen om studenten frequenter te voorzien van dit soort 

informatie. Daarnaast kan onderzocht worden of een andere timing van de brief (bijvoorbeeld 

bij aanvang van een nieuw academisch jaar) grotere effecten op leengedrag teweeg kan 

brengen. Wellicht een effectiever alternatief voor het sturen van brieven is om het 

aanvraagproces voor de studielening zo aan te passen, dat het studenten niet verleidt om 

onverstandige leenkeuzes te maken, maar hen juist helpt bij het vaststellen van een 

studielening die het beste past bij hun huidige situatie en het regelmatig heroverwegen van de 

geschiktheid van de lening.  

 

Conclusie 

  De vier beschreven veldexperimenten laten zien dat het gebruik van 

gedragswetenschappelijke inzichten van toegevoegde waarde is bij het bevorderen van 

verstandige financiële keuzes. In drie van de vier veldexperimenten beïnvloedden onze 

gedragsinterventies financieel gedrag op de voorspelde manier. Hoofdstuk 3 laat zien dat een 

simpele interventie als het sturen van een afspraakherinnering het aantal no-shows bij de 

Groningse Kredietbank met de helft reduceert. Hoofdstuk 4 toont aan dat – zelfs op een 

gebied dat zo strikt gereguleerd is als consumptief krediet in Nederland – een kleine 

verandering in de keuzeomgeving van invloed is op leenkeuzes die consumenten maken. Het 

saillanter maken van de totale kosten van de lening op de website van een kredietverstrekker 

leidde ertoe dat klanten een kortere looptijd kozen ten opzichte van klanten waarvoor de 

maandelijkse aflossing meer saillant was. In hoofdstuk 5 zorgden gepersonaliseerde brieven 



met informatie over de toekomstige kosten van een studielening voor een toename tot wel 

13,5% van het aantal studenten dat hun lening aanpaste. Al de door ons ontwikkelde en 

geteste interventies waren relatief goedkoop om te implementeren (de brieven in hoofdstuk 5 

waren het duurste onderdeel) en vergen geen of weinig aanpassingen aan de gangbare 

procedures, systemen of het beleid van de partijen waarmee we hebben samengewerkt. Onze 

resultaten laten zien dat betrekkelijk goedkope gedragsinterventies relevante 

gedragsveranderingen kunnen bewerkstelligen. 

  Gedragsinterventies zijn een goed hulpmiddel bij het bevorderen van verstandig 

financieel gedrag, maar alleen hiermee gaan we de financiële problemen van mensen niet 

oplossen. Het maken van verstandig(er)e financiële keuzes vraagt om een aanpak waarbij 

verschillende aspecten van financieel gedrag worden versterkt. Om dit te bereiken pleiten we 

voor een aanpak waarbij een combinatie van educatie, beleid, regulering én 

gedragsinterventies wordt ingezet. Daarnaast kunnen bij het vormgeven van educatie, beleid 

en regelgeving inzichten uit de gedragswetenschappen al in een vroeg stadium worden 

ingezet. Onze aanbeveling voor beleidsmakers in hoofdstuk 5 was dan ook om de 

aanvraagprocedure van studieleningen zo aan te passen dat het verstandige keuzes faciliteert 

en onverstandige keuzes niet (onbedoeld) in de hand werkt. Studenten door middel van 

informeren van onverstandige leenkeuzes afhouden zal nooit zo effectief zijn als het 

aanpassen van de onderdelen van de procedure die tot onverstandige keuzes kunnen leiden. 

Loewenstein en Chater (2017) pleiten er in hun artikel voor dat we structurelere problemen in 

keuzeomgevingen niet moeten proberen op te lossen met ‘light-touch’ gedragsinterventies. 

Dit soort problemen zullen moeten worden opgelost door de daadwerkelijke oorzaak van deze 

problemen met beleidsmaatregelen aan te pakken. Bij dit pleidooi sluiten wij ons van harte 

aan. Als we gedrag ten goede willen veranderen, dan zullen we niet alleen moeten nadenken 

over manieren waarop gedragsinterventies kunnen worden toegevoegd aan bestaand beleid en 



bestaande processen en systemen, maar ook over manieren waarop inzichten uit de 

gedragswetenschappen hierin geïmplementeerd kunnen worden. Veel verschillende soorten 

professionals zijn betrokken bij het ontwikkelen van keuzeomgevingen: beleidsmakers, 

uitvoerders, app- en webdesigners, communicatiedeskundigen en alle andere professionals die 

op een of andere manier de omgeving van mensen vormgeven. Al deze professionals moeten 

zich terdege bewust zijn van het gegeven dat niet alleen de inhoud van een keuzeomgeving 

van belang is, maar ook de precieze manier waarop deze is vormgegeven. Iedere 

keuzeomgeving die wordt opgezet stuurt gedrag al in een bepaalde richting en daarvan 

moeten we ons steeds bewust zijn. Alleen op deze manier kunnen we voorkomen dat gedrag 

onopzettelijk wordt gestuurd in een richting van onverstandige financiële keuzes. Met de 

verkregen inzichten uit het onderzoek in dit proefschrift hopen we een bijdrage te leveren aan 

het bevorderen van verstandige financiële keuzes en daarmee mensen te helpen om goed om 

te gaan met hun geld. 
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