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0-6 jaar

6-12 jaar

12-18 jaar

18-24 jaar

24-70 jaar

70+



Kindertijd 0 jaar



Kindertijd 6 jaar



Basisscholier 6-12 jaar



Middelbare scholier
12-18 jaar



Middelbare scholier 12-18 jaar

     Nibud scholierenonderzoek 2020 (gemiddelde cijfers)

  Jongens Meisjes

Inkomen uit bijbaan per maand 182 166

Inkomen uit vakantiewerk per maand 48 38

Sparen per maand 59 47

Totaal spaargeld 1483 1299



Jongvolwassen 18-24



Jongvolwassen 18-24 jaar

• Nibud studentenonderzoek 2021 (gemiddelde cijfers)
  Man Vrouw

Aantal uren per week uit bijbaan/stage 18 15

Inkomsten/maand uit bijbaan/stage 575 442

Totaal besteedbaar maandinkomen 999 890

Gespaard per maand 216 177



Relatie, gezin en loopbaan (24-70)



Relatie, gezin en loopbaan (24-70)

Vier oplossingen:

• (Jonge) vrouwen met kleine bedragen laten beleggen

•Werkomgeving zonder concurrentiestrijd

• Goede afspraken verdeling inkomen/vermogen met partner

• Leer 0-12-jarige meisjes gelijkheid en zelfstandigheid



Pensioen (70-90)
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Pensioen (70-90)

• Geef niet te veel geld weg aan (klein) kinderen
•  
• Geef pas grote bedragen als ze gesetteld zijn
•  
• Behandel alle kinderen financieel gelijk
•  
• Goede relatie met de (klein)kinderen is veel belangrijker dan geld
•  
•Welke boodschappen geef je kleindochters mee?



Komt het ooit goed?

De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als we 
in de krant kunnen lezen dat een verstrooide vrouw haar man 
per ongeluk bij een benzinestation heeft laten staan. 

William E. Vaughan, Amerikaans columnist en schrijver (1915-1977)
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