
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geldtypes 

 

Ploeteren in de kas of vakken vullen kost je heel je zaterdag, maar is goed voor een mooi bedrag 

elke maand. Geld voor benzine en hippe sneakers. En misschien kun je je zakgeld alvast krijgen 

voor nieuw beltegoed... Herkenbaar? Dan ben je vast een Trendsetter. 

Er is veel belangstelling voor de manier waarop jongeren omgaan met geld. Zelfs prinses Màxima 

besteedt er regelmatig aandacht aan. Tijdens de conferentie Jongeren & Geld, kreeg ze het eerste 

exemplaar van het boek MoneyMindsets overhandigd. Dit is een uitgave van stichting Weet Wat 

Je Besteedt. In het boek staan vier geldtypes genoemd. Ook benieuwd bij welke groep je hoort? 

 

Trendsetter (29 procent) 

Voor jou is luxe heel belangrijk. Niet alleen omdat het leuk is om mooie en dure spullen te hebben, 

maar zulke dingen zijn ook erg goed voor je imago. Zeker in de klas! En nieuwe spullen? Daar show 

je natuurlijk mee in je vriendenkring! Je denkt niet altijd na voor je iets koopt, en lenen is prima. 

Tenslotte wil je niet achterlopen, maar het liefst voorop gaan! En sparen? Misschien voor een 

snelle computer, maar in ieder geval niet voor later. 

 

Levensgenieter (24 procent) 

Jij vindt dat geld moet rollen. Je maakt liever mensen blij met cadeaus, dan dat je geld op je 

spaarrekening zet. Luxe is ook niet belangrijk, als het maar gezellig is. Je denkt veel aan anderen: je 

wilt liever vrijwilligerswerk doen dan betaald werken. Hoeveel geld je precies hebt, is voor jou niet 

zo belangrijk. Soms ben je blut, dan leen je gewoon even wat bij. Krenterig ben je in ieder geval 

niet. 

 

Toekomstplanner (19 procent) 

Jij bent ondernemend, je vindt het belangrijk om zelf geld te verdienen en je eigen bankzaken te 

regelen. Status is belangrijk voor jou, maar vooral voor later: je bent nu al behoorlijk bezig met je 

toekomst. Geld uitgeven aan dure kleding zul je niet snel doen. Minstens elke week check je je 

bankrekening, je weet altijd precies hoeveel geld je hebt. Lenen wil je niet. 

 

Regelaar (28 procent) 

Jij bent meestal voorzichtig, en nooit blut. Dure merken en luxe spellen zijn aan jou niet besteed: 

normaal is goed genoeg. Je gaat nooit over je belbundel heen en je winkelt niet overdreven veel. 

Brood koop je niet in de kantine, maar neem je gewoon zelf mee. Niemand hoeft je te vertellen 

dat sparen belangrijk is: dat weet je zelf wel. En reclame? Die interesseert je niets. 
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