Zakgeld
In augustus meldde het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dat
de helft van de vijfjarigen al zakgeld zou krijgen. De meeste kinderen krijgen
€0,50 cent, maar dit schijnt bij een aantal veel meer te zijn.
Het Nibud adviseert om kinderen pas vanaf 6 jaar oud zakgeld te geven. Rond deze
leeftijd leren kinderen rekenen en lezen, waardoor zij meer besef krijgen van de
waarde van geld. Om dit besef te stimuleren kun je je kinderen hun zakgeld beter
contant geven dan het op hun spaarrekening te storten. Door het krijgen van munten
en briefpapier wordt het concept geld concreet voor ze.
De hoeveelheid
Bespreek hoeveel zakgeld jullie willen geven aan jullie kinderen. Je kunt het bedrag
wat gemakkelijker bepalen als je ook weet wat je verwacht dat ze hier van moeten of
willen kopen. Zijn dit bijvoorbeeld verjaardagscadeautjes voor het gezin of ook voor
een verjaardagsfeestje van een vriendje of vriendinnetje? Het is ook afhankelijk van
wat jullie financiële situatie toelaat.
Omgaan met geld
Voor kinderen is geld en de waarde hiervan vaak onbekend. Wat ze hierbij kan
helpen is om bij te houden wat ze krijgen en wat ze uitgeven. Je zou dit ook nog
kunnen verdelen in wat ze voor zichzelf kopen, wat ze uitgeven aan cadeautjes, etc.
Zo zien ze waar ze hun geld aan uitgeven en waar ze eventueel minder aan uit
moeten geven als ze geld te kort komen. Als ze geld te kort komen leren ze hiervan,
geef dus niet wat extra geld. Ze zullen ook moeten leren dat op, ook echt op is.
Wanneer je het zakgeld op een vast moment in de week of maand geeft, helpt het de
kinderen om een planning te maken met het sparen of besteden van hun zakgeld.
Bedenk bijvoorbeeld samen iets waar je kind voor zou willen sparen? Begin met iets
kleins, wat je steeds grootser kunt aanpakken.
Vragen?
Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin
via info@cjgregioarnhem.nl of 088-3555000. Kijk voor meer informatie over
opvoeden en opgroeien op onze website: www.cjgregioarnhem.nl.

