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muatlas IS d ~ in
Toch komt d ~het
t gebruikvan het programma
nmtten gmde. Het NIBUD werkt dan ook hard
a m een ondersteunend computerprogramma, waarin de gebruiker wegwijs in het
BAP wordt gemaakt. Hopelijk kan dit al In het
nlng 1s gphauden met enkole eerder inge- nalaar op de markt komen.
merdr udgavenpw'ten (w o kosren van ver- Ondanks bovenstaande punten van kritiek is
het een erg handig programma. Ook omdat
W ~ F h, ~ u ~ h ~ ~ verzekerrngen).
t ~ t h ~ k ,
ewste t w e b.egrot~npfldienen alls verge- het steeds mogehjk IS de ingevoerde gegei?jkit%g~matssraallw o r de wwkell~jkebogro- vens achteraf, door in het programma te 'blamiq. ~ Z laewte
L
rsMda9.ldom In owrleg met deren', te veranderen. Het programma beredrbetmkkm eCI1%19tzadanrg aalv E
' e pessen dat kent direct de u~tkomstenhiervan. Zo kunnen
zeer snel allerlei alternat~evesituaties worween stJterael etn mrkbaar gehwl ontstaat.
VOW mmmiae witga~npastenbrekent het den doorberekend (bijvoorbeeld we1 of geen
programrns olp basis van eerder in het pro- auto).
Qrarnma~qevaerde
cijfers- zelf de bedragen. Het wachten IS nu op een zodanige perfectiDrtd~enmen hervan w ~ afwijken,
l
versch~jnt onerlng en verfijning dat het programma ook
e n waarschuwing op het scherm met het bru~kbaaris voor particulieren, zonder tus&or het programma zelf berekende bedrag. senkomst van hulpverlener of budgetadviOok b ~deze
j
bedragen gaat het echter in een seur. Daarmee zou dan voor een gedeelte teaantal gevallen om gemiddelde bedragen, d ~ e gemoet kunnen worden gekomen aan de
behoorlijk kunnen afwi~ken
van ~emandsindi- behoefte aan een stuk preventieve budgetviduele situat~e In m ~ j ngeval b~jvoorbeeld voorl~chtlng. Het BAP geeft daarvoor een
moest ik rekenmg houden met een bedrag van goede aantzet.
f 350,- aan verzeker~ngenen f 1204,- aan
vervoerskosten per maand; bedragen waar ik Het BAP werkt uitsluitend op MS-DOS gegelukkig met aan kom, ook al bez~t~kmeer dan stuurde computers met tenminste een intern
den auto Dat komt omdat het programma uit- geheugen van 51 2 KB en wordt geleverd op
gaat van de meest voorkomende situatie, zo- 5% of 3% inch diskette. Het BAP is te bestelals in d ~ geval
t
een z~ektekostenverzekering len door f 185,- (f 147.50 voor bezitters van
zonder eigen rlslco, een auto met benzine- het budgethandboek 1988) over te maken op
motor. Het is dus we1 zaak alert te zijn op de giro 368700 t.n.v. NIBUD, Den Haag onder
door het programma zelt berekende uitgaven. vermelding van .BAP' en van de gewenste
Vanwege de overz~chtelijkheid- en omdat maat van de diskette. De besteller ontvangt
men met de voorbeeldbegrotingen uit het daarvoor de diskette, het budgethandboek,
budgethandboek werkt - telt de begroting 17 een gebruikershandleiding, 4X per jaar het
standaarduitgavenposten Daarvoor heeft eerstelijnsblad Budgetpost en een licentiemen een aantal posten moeten combineren, overeenkomst. Hiermee krijgt men automazoals studiekosten, onderwijsbijdrage, ouder- tisch een eventuele tussentijds gewijzigde
bijdrage, k~nderopvangetc. Dat heeft tot ge- versie van het programma en reductie op de
volg dat men een hoop rekenwerk moet ver- aanschafprijs van BAP en Budgethandboek
richten alvorens men de u~teindelijke 1989.
bedragen In de computer in kan voeren. TerErik van Rijn van Alkemade
w ~ jzo'n
l
computerprogramma nu juist bij uitstek gesch~ktIS om stap voor stap alle afzonderl~jke uitgavenposten na te lopen om
zodoende een budget op maat te construeren.
Voor een aantal toepassingen zal men wellicht kunnen volstaan met een globaal budget
(bijvoorbeeld bij hypotheekadv~sering),in tal
van andere situaties kan ik mij echter voorstellen dat de client gebaat is bij een meer
gedetailleerde begroting (b~jvoorbeeld bij
schuldsanering).
De niet-geoefende gebruiker zal in het begin
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