
                     
 

 

De Pijler biedt advies en ondersteuning aan belangenorganisaties in Limburg die zich inzetten op het gebied van armoede en sociale uitsluiting. 
Met haar werkzaamheden als kennismakelaar en expertisecentrum rondom de genoemde thema’s levert De Pijler een positieve bijdrage aan de 
vitaliteit van de Limburgse samenleving.  

          

PIJLERLEZING:  
GEK MET GELD, WAAROM MAKEN WE ONVERSTANDIGE KEUZES, TERWIJL WE BETER WETEN? 
 
Rationeel versus irrationeel gedrag: dat mensen niet altijd verstandige keuzes maken op financieel gebied, is inmiddels voor 

velen bekend. Maar wat betekent dit voor de omgang met geld? Waarom maken mensen bepaalde financiële keuzes? En hoe 

kunnen we hen helpen en motiveren om betere keuzes te maken?  

 

In deze lezing deelt Minou van der Werf, Senior Onderzoeker bij NIBUD verschillende gedragsinzichten die relevant zijn voor 

hoe mensen met geld omgaan. Specifiek zal aandacht besteed worden aan mensen die financiële schaarste ervaren, zoals 

schuldenaren en mensen in armoede. Deze groep maakt namelijk andere keuzes dan mensen die geen financiële schaarste 

ervaren. Welke psychologische principes zitten hierachter? En hoe kunnen wij deze inzichten gebruiken om de financiële 

gezondheid van mensen te bevorderen? Wij allen- óók u en ik- doen namelijk echt heel gek als het om geld gaat…Gek met geld 

dus! 

 

 
 
WANNEER 
16 JANUARI 2019    VAN 19.30-21.30 UUR 
 
 
WAAR                                                         
DE STADBROEKERMOLEN   JACQUELINE ROUFSWEG 1, 6136VG SITTARD      
           
 
AANVULLENDE INFORMATIE 
 

 Aanmelden is niet verplicht, maar wel wenselijk om een indicatie te krijgen van de opkomst. Aanmelden kan via 
depijler@burgerkrachtlimburg.nl 

 Iedereen is welkom. Aan deelname zijn géén kosten verbonden 

 Gratis parkeergelegenheid bij het terrein 

 Rechtstreekse busverbinding vanaf station Sittard tot aan locatie (reistijd circa 8 minuten).  

 Inloop vanaf 19.00 uur. Lezing van 19.30u-20.30 uur. Borrel tot 21.30 uur 

 2 consumpties p.p. inbegrepen. Extra consumpties zijn voor eigen rekening, contant betalen heeft hierbij de voorkeur 

 Indien u meer informatie wil over Pijlerlezingen, kunt u contact opnemen met Stephanie Schols via  
06-58073081. 

 

 


