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Op 26 april jl. organiseerde Hogeschool
Diedenoort in samenwerking met de
vakgroep huishoudkunde van de Landbouwuniversiteit de studiedag "Rondkomen door huishoudelijk handelen?".
Sprekers en vertegenwoordigers van
diverse sectoren van de samenleving
(0.a. van sociale diensten, St. Consument en Huishouding, credietbanken
en vrouwenorganisaties) wisselden van
gedachten over de vraag: kunnen door
doelmatig huishoudelijk handelen problematische schuldsituaties buiten de
deur gehouden worden, of moet er toch
vooral iets in de inkornenssfeer aan preventie gedaan worden?
Dr. C. de Hoog (vakgroep Huishoudkunde
Landbouwuniversiteit Wageningen) schetst
kort de verbreiding van het zelfstandige huishouden naar burgerlijk model, vanuit de rijkere milieus naar de middenklassen, sinds de
industriele revolutie. Ook in de lagere klassen
ontstaan steeds meer zelfstandige huishoudens, maar hier worden lang niet altijd de
regels en normen van het burgerlijk model
gevolgd. Zo ontstaat een bolwerk van onaangepasten, met een economisch zwakke positie in de 'rafelrand'van de maatschappij. Een
rafelrand - waarin velen toch een overlevingsstrategie realiseerden - die in de moderne verzorgingsstaat ontbreekt. De huidige
armen zijn afhankelijker geworden van externe hulpverlening, omdat hun "natuurlijke
overlevingsbronnen' zijn weggevallen.
Het in evenwicht brengen van inkomsten en
uitgaven is tot op zekeie hoogte aan te leren,
onderwijs en voorlichting moeten daarbij
worden ingezet, maar daar mogen we het niet
bij laten volgens De Hoog. Huishoudkunde
mag niet misbruikt worden als smeerolie voor
het huidige beleid. De Hoog pleit 0.a.
verbeteren van maatschappelijke st
en een herinvoering van de koppelin
lonen en uitkeringen.

plaatst enkele kanttekeningen bij het therna
'keuzevrijheid en huishoudelijk handelen'.
Hij omschrijft de 'economiteit van het huishoudelijk handelen' als: het totale beheer
over alle middelen welke aan een huishouden
ter beschikking kunnen staan. Naastdefinanciele middelen omvat dat beheer ook de algehele tijdsbesteding en de huishoudelijke produktie. Hij ziet ook voor minima hierin nog
enige mogelijkheid tot keuze uit alternatieven, die kan leiden tot optimale uitkornsten.
Hij geeft daarbij concrete suggesties voor besparingsmogelijkheden in de uitgavesfeer:
van aankopen afzien, extra tijd stoppen in de
informatie-inwinning voor de koop, of door
eigen onderhoud aankopen uitstellen. Maar
het zo goed mogelijk roeien met de riemen die
je hebt, garandeert natuurlijk nog niet een
aanvaardbaar voorzieningenpeil.
Aansluitend bij de beleidstrend van grotere
rndividuele verantwoordelijkheid en de toename van de mondigheidvan de burgers, stelt
h ~ de
j verstrekkingen In natura en de inkomensafhankelijke subsidiesvan overheidswege ter discuss~e.De individuele keuzevrijheid zou volgens Zuidema vergroot kunnen
worden wanneer de zogenaamde inkomensprijzen (huursubsidie, korting op bijdrage aan
gezrnsverzorging e.d.) zouden worden vervangen door belastingverlichting voor de betreffende inkomensgroepen. Hij haalt het recente rapport 'Profijt van de overheid' (SCP,
1989) aan, waarrn aangetoond word! dat een
belangrijk deel van de overheidsuitgaven aan
volkshursvesting, cultuur en recreatie in
1983 ten goede is gekomen aan de hogere
inkomensgroepen. Overigens worden daarin
juist o a. huursubsidie en gezinsverzorging
genoemd als inkomensprijzen die wbl ten
goede komen aan de laagste inkomens.
Zuidema vindt we1 dat bij het beeld van de
mondige burger een goede consumentenbescherrnina Dast. Hii nosmt met name de af-
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en er kan een fonds gevormd wwdsn \pa
waarurt die gevallen kunlten worden gfehol
pen, waarbij de schddvmmlng t ~ c ht
hand is gelopen.

Mw. ir. E. de Vries (Nationaal lnstituut Budgetvoorlrchting, NIBUD) stelt dat in felte nlemand precies weer waarover hij praat als her
om armoede gaat. Zolang er geen algemeen
geaccepteerde omschrijving van armoede is
kan dit verschijnsel ook niet opgespoord en
bestreden worden Wel is het duidelijkdat het
een relatief begrip is, reiile inkomensverbetering kan dus armoede niet uit de wereld helpen, want (grote) verschillen zullen er altijd
blijven bestaan. lntussen worden i n de politiek we1 allerlei maatregelen genomen In de
inkomenssfeer. Men is dan nog we1 in staar
om te berekenen wat de consequenties daarvan zijn in geldbedragen, maar wordt niet gehinderd door kennisvan zaken als het gaat om
de consequenties voor de huishoudens van
minima.
Het NlBUD tracht inzicht te geven in de bestedingsmogelijkheden van minima via de pakketmethode, waarin per uitgavepost de lasten
geexpliciteerd worden. Het NlBUD onderscheidt een basispakket, de eerste levensbehoeften zoals vaste lasten, reserveringsuitgaven en huishoudgeld, en een restpskket,
afhankelijk van specifieke behoeften van een
huishouden. In dit restpakket zullen vooral de
keuzes gemaakt moeten worden. Bij de samenstelling van deze pakketten baseert het
NlBUD zich 0.a. op richtlijnen van het Voorlichtingsbureau van de Voeding en de sociale
diensten.
Mw. de Vrks stelt ook de huidige credietfaciliteiten aan de orde: door het wegvallen van
de natuurlijke bestedingsrem - een lege portemonnaie - belanden huishoudens gemakkelijker i n uitzichtloze schuldsituaties.
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Forumdiscussie en workshops
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Behalve de al genoemde inleiders waren voor
het forum en de worksho~suitaenodiod: mw.
t J
. Creetners (directeur 'st. Cbnsumknt en
'Yuishouding), mw. J. van den Heuvel(Landelijksteunpunt.Vrouwen in de 6ijstand)enmw.
L. Woon (Konsumentenkontal(t). In de forum!-dfscussie wardt vooral ingegaan op de Inlei;dingwan Zuidema.,
s
Naa'st &,lnningwan het betuttelend element
W d k i s i d i e s riizen er ook " m e n als:
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Workshop de Ho
organiseer geregeld studledagen, waarl
bljvoorbeeld de politleke programma's op hu

mrliew-onderraekem em b ~ e

$chap rn de ktant.
Workshop Z u i h n a
Als het gaat om keutevrijheid IS de: ruimte
voor minima erg beper&, de nwdzask tot &weging IS grmt. de keutes zijn rnoeilijk en ap
uitgaven voor communicatia w$tvaak "nt
eerst bezu~nigd.Tijd-geldsubstitut~ekan besparingen opleveren.
Met wlledig omzetten van ~nkomensprijzenin
belastingfacilitsiten acht de Qroep onaanvaardbaar, een zekere overhe~ds$tituring
is onvermijdelijk. Het IS ook een taak van de overheid het ontwlkkelen van vaardigheden nodig
voor zelfbeschikking re stimuleren.
De verantwoording voor het consumptief crediet ligt zowel bij de verstrekker als bij de
lener. De groep betwijfelt of consumptief crediet beperkt kan worden door de voorgestelde
heffing. Het gaat hier om enkele tienden van
procenten, dle brj het hu~digebedrag van 12
miljard aan consumptief crediet al een aardig
noodfonds kunnen opleveren, zonder dat de
consument daar iets van merkt.
Workshop De Vries
Ook al is er nog geen consensus over het
begrip armoede, het probleem zal toch aangepakt moeten worden. Stille armen moeten ophouden stil te zijn, zodat er een duidelijker
beeld ontstaat.
Verhoging van de uitkeringen ziet de groep
we1 als een mogelijkheid, maar zij realiseert
zich daarbij we1 dat dit alleen op korte termijn
effect heeft.
De keuzevrijheid is een groot goed, de consument moet niet teveel aan banden gelegd
worden. Wat de beperking-van het consumptief crediet betreft ziet de groep geen oplossing. He't effect van de voprgestelde heffing
zou wel%enscontraproduktief kunnen uitpakken vreestsijA i t onderzoek is geblgken, dat
son'sumentenfzich niet laten afschrikken door
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I$ VAN EEN DUBBELTJE €EN K M R T J I E TE MAKEN?

Workshop Kroon
Binnen de beperkte mogelijkheden zouden
budgethulpverleners moeten proberen meer
tegernoet te komen aan individuele wensen
van clienten.
mft5hTTp &~%%WW
De groep is verder van mening dat doelmatig
Schuldhulpverlen~ng~~mbudgetvoorlichting
is huishoudelijk handelen slechts een oplossing
kan bieden voor huishoudens die slechts
b~nnenhet totale veld van sociale dienstver\enlng
een speciallstische activiteit, die een korte tijd van een minimum inkomen moeten
s~eclalistlscheaanpak en discipline verelst. rondkomen. Als dat langer wordt dan twee
E'r zal meer waardermg rnoeten kornen voor jaar, is verhoging van dat Inkomen de enige
de moe~l~jkheidsgraad
van het adequaat voe- rnogelijkheid om schuldsituaties te vermijren van een hulshoudmg, en er zullen meer den
rnogel~jkheden gecreeerd rnoeten worden Hulshoudens zljn vaak slecht op de hoogte
voor (b~j)scholmg
van subs~d~es,
toeslagen en belastlngfacilitelSchuldhulpverlen~ngzal vanult een sarnen- ten Devoorl~cht~ngzouopditpuntaanzienlijk
werk~ngvan Consurnent en Hulshoudmg, de vebeterd moeten worden. Zolang de overheid
r
taak voor de maatcred~etbankenen de soclale d~enstenaange- dlt verzulmt, hgt h ~ e een
schappelijke organisaties.
pakt moeten worden.
hoge rentes en door het creeren van een
noodfonds kan zorgvuldige afweging door zowe1 verstrekker als lener als rninder noodza&Ill@
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Workshop Van den Heuvel
Blj schuldhulpverlen~ng rnoet ondersche~d
gernaakt worden tussen budgetbegele~dmg
en psychosoc~alehulpverlenmg
Het creeren van noodfondsen maskeert het
armoedeprobleern
Comrnun~cat~e-u~tgaven
worden al snel als
luxe gezlen, terw~jlbezu~n~g~ngen
In deze
sfeer kunnen le~dentot ~solement
Het lnvoeren van de budgetregehng b ~ j
schuldsaner~ng,waarb~jde bank het Inkomen
van de klant b3heert en leefgeld ultbetaalt
betekent vergaande betuttellng en een rem op
structurele verbeter~ngen
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Deze dag bood een levendige ontmoeting,
bu~tende h ~ t t evan het dagelijkse werk om,
tussen mensen ult onderw~js,onderzoek, bele~d,pol~tiek,voorhchtmg en hulpverlening,
allen op elgen wljze bezig met het arrnoedeprobleem Een ~ n ~ t ~ adat
t ~ enavolging
f
verd~ent,want communicat~een samenwerking
Illken op d ~gebied
t
nog voor verruiming vatbaar.
Auteur
Ir A M (Annern~eke)de Wit-Sauter, St~chtmg
Voorl~cht~ng
Hu~shoudwetenschappen,Prof. Rltzema Bosweg 32a. 6703 AZ Wagentngen.

(GKB), gemeentehjke sociale d~enstenc.q. afdelmgen soc~alezaken (GSD), instellingen
voor algemeen maatschappelijk werk (AMW)!
de sticht~ng Consument en Huisholrding
(C&H) en de bureaus voor raadslieden (BR) in
kaart gebracht. In totaal hebben 289 instellingen aan het onderzoek meegewerkt door midDe vakgroep Welz~jnsbele~dsvraagstukken del van het mvullen van een vragenlijst. Daarvan de R~jksunwers~te~t
Gromngen heeft in naast z ~ j ner met vertegenwoordigers van
1988 de hulpverlen~ngaan hu~shoudensmet twlntlg schuldhulpverleningsprojecten geproblemat~scheschulden ge~nventar~seerd. sprekken gevoerd om inzicht te krijgen in de
aanpakvan en ervarlngen met een projectmaHet onderzoek was erop ger~chtom duidelijk
te maken hoe de aanpak van problematische tlge benadermg van de hulpverlening bij pro-
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