Bestedingen van gehandikapte jongeren: aanzet tot onder

In de literatuur over het leven van gehandikapte jongeren wordt weinig of geen aandacht besteed aan hun bestedingspatroon.Inzicht in het bestedingspatroonis belangrijk,
omdat op grond van de verkregen gegevens
beter gewerkt kan worden aan een optimale
integratie van lichamelijk gehandikapten in
de maatschappij, in plaats van hen juist in een
uitzonderingspositie te plaatsen. Verder kan
met duidelijke gegevens over het bestedingspatroon en de wensen van lichamelijk gehandikapten een betere financiele ondersteuhing
gerealiseerdworden. Het huidige overheidsbeleid blijkt op veel punten niet in overeenstemming te zijn met de wensen van gehandikapten. Het onderzoek d i t wordt gedaan, is
tt: incidenteel;konklusies en maatregelen, die
daaruit volgen, worden veelal niet op elkaar
afgestemd.
VeU lichamelijk gehandikaptejongeren wonen in gezinsvervangendetehuizen. Wanneer
ze dan een uitkering krii~en.beschikken ze a1
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deel mogen ze vrij besteden, waardoor ze a1
vroeg zelfstandig met geld leren omgaan.
De bedoeling van deze onenterende bekhouwing 1s om materlaal aan te dragen, dat aanzet zou kunnen ziin voor nader onderzoek
naar het bestedingspatroonvan gehandikapten. Het betreft geen absolute uitspraken; het
gaat in dit artikel meer om een indruk van enkele aspekten van het leven van gehandikapte
jongeren.
Gegevens hiervoor werden verkregen via leerlingen Ivan een revalidatieschool voor lichamelijk gehandikapten in een middelgrote provinciestad.
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Inkomsten van lichamelijk gehandikaptejongeren bestaan voor een groot deel uit een uitkering van de overheid. Wordt je als lichamelijk gehandikapte op 18-jarigeleeftijd voor
bijvoorheeld 80% 'afgekeurd', dan kom je
daardoor automatisch in aanmerking voor
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korting vragen, maar dat betekent we1 weer
in wn uitzonderingspositiegeplaatst te worden.
H.: 'Ik ben tech ntet andets, ik neem net zoveel

plaats in als ieder ander, ik wil dan ook voor een
'vol' kaartje betalen.'

.:jongens kregen gemidLeldjT404,- zakgeld per jaar en me~sjes
'508,-. Ale men e n uitkering krijgt, mag er
~ietbijvediend worden met een bijbaantje of
takantiwrk; gebeurt dat wel, dan voPgt verca.,
aging van de uitkering (ADRIANOW
981). Ala men geen uitkering krijgt, blijkt
let toch een hele klus om vakantiewerk te
vinden:
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H 'Als ~kdan reageerde op een advertentre,krmg
rk alhid negatieve reakhes Ze zeden dan bllvoos-

nog noolt uen werkenl Volgms mlj denken ze, dat
als je khamelgk gehandrkapt bent, je ook getlkt
moet zrjn. Je moet je dubbel bewjzen '

Lichamelijk gehandikapten, dle niet met het
openbaar vervoer kunnen reizen, kunnen gebruik maken van een speciale taxi. Meestal
moet er dan a1 een paar dagen tevoren gepland worden, dat men weg wil, en een taxi
gereserveerd worden. De prijzen zijn erg
hoog en van een taxi-onkostenvergoeding
van de gemeente (bijvoorbeeldf 2500,- per
jaar) komt men niet zover. Uit deze vergoedmg moeten ook de kosten betaald worden
van het reizen naar huis in de weekends! Onvrede alom onder lichamelijk gehandikapten
en terecht vragen ze om goede voorzieningen
en vervoersmogelijkheden.
Duurzame konsumptiegoederen
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aandenoek
:handikapxaken; het
ruk van enhandikapte
<envia leerlor licha:lgrote pro-
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Deze vooroordelen blijken zich verder uit te
strekken dan alleen vakantiewerk of bijbaantjes. De revalidatieschoolmoet veel moeite
doen voor arbeidsbemiddelingvoor vast
werk.
Voor de leerlingen verschilde de ouderlijke
bijdrage aanzienlijk. Die ouderlijke bijdrage
is met name afhankelijk van hat inkomen van
de ouders, waardoor dan tussen de lichamelijk gehandikapte jongeren een scheve verhouding bestaat wat betreft hun inkomsten.
De &n krijgt alleen bij verjaardagen en dergelijke gelegenheden geld toegestopt, een ander krijgt gedurende het hele jaar extra geld,
waardoor een bron van regelmatige neveninkomsten ontstaat.
Vervoer
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Een onderscheid dient hierbij gemaakt te
worden tussen lichamelijk gehandikapten, die
wd en die geen gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer. De vergoeding, die
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Van degenen met wle gesproken is, was opvallend, dat ze veel duurzame en luxe artikelen gekregen hadden. De indruk bestaat, dat
niet-gehandikaptejongeren deze artikelen
veel meer zelf moeten betalen (ADRIANOW
e.a., 1981). De reden voor dit verschil is niet
zo duidelijk: is het gebrek aan eigen middelen
om het zelf aan te kunnen schaffen of worden
dure kado's misschien gegeven om toch =en
bepaald verondersteld gemis goed te maken?
Uitgaven per maand
Van de leerlingen van de revalidatieschool
werd getracht een beeld te krijgen van de elke
maand regelmatig terugkerende uitgaven.
Kleding vormde daarbij de grootste post. De
bedragen, die voor kleding en schoenen worden uiigegeven, kunnen nogal uiteen lopeh.
Afhankelijk van de handikap kan men konfektiekledingen -schoenen kopen ofmoetem
er kleren en schoenen speciaal op maat wor~k'
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den gemaakt. De prip van een paar spcciale
schoenen komt opf 1500,- of meex. E6n
paar schoenen, op maat gemaatt, wordt per
jaar door het uekenfonds vergoed.
S.. 'Ook a1 kan ik met lopen, ~kw11todl graag
schoenendragen, maar dan kijken ze we1 p k In de
wmkel
Kleren koop ik meestal met mgn zusp. Ze vragen
dan aan haar wat ik zou ulIEen hebbm. Met passea
durven ze ook hijna met te helpen, hang om pip '
te doen, of zo '

Het uitgavenpatroon voor jongens en meisjes
blijkt duidelijk te verschillen. Meisjes geven
meer uit aan toiletartikelen en spullen voor
de eigen kamer. Voor sommigen kan de post
sportartikelen hoog oplopen.
Vakantie
Naast de uitkering wordt per jaar 7% van het
totaal van de uitkering aan vakantiegeld uitgekeerd. Over het algemeen wordt dit bedrag
als tb laag beschouwd om van op vakantie te
kunnen gaan. Door het jaar heen blijft er
geen geld over voor grote uitgaven. Niet zelden wordt dan het vakantiegeld besteed voor
bijvoorbeeld de aanschaf van duurzame goederen. Lichamelijk gehandikapten, die niet
alleen op vakantie kunnen en aangewezen
zijn op verzorging door anderen, komen voor
hoge kosten te staan als ze op vakantie willen.
Met name voor gehandikapten met een laag
inkomen zijn deze meerkosten een belemmering om op vakantie te gaan. Van verschillende kanten (onder andere het Nationaal Orgaan Gehandicaptenbeleid)wordt gepleit
voor een uitkering uit de AAW voor de bestrijding van de meerkosten van vakantie en ,
rekreatie van gehandikapten. Om een idee te
geven over wat een vakantie kost een greep
uit de folder van 'de Wielewaal', een organisatie met vakantiemogelijkhedenvoor t n met
eehandikaute ionperen. Als voorbeeld: 14 da$@nnaar Sevenum (Limburg) in een speciaal
_c+&entrumwaar allerlei voorzieningen aanwezig zijn. Dichtbij natuurschoon, maar ook
vlakbij de stad (Venlo).
37 lichamelijk gehandikapten van 18 tot 25
j a a ~kunnenmee en er zullen 26 begeleiders

jongeren gespa
ders nog voor hen gespaard Men zou zich
kunnen afvragen in hoeverre lichamelijk gehandikapten worden opgevoed met het idee,
dat ze goed moeten sparen, omdat hen later
een minder financiele zekere toekomst zou
wachten. Ninden ze werk? Wie zorgt voor ze
als de ouders daar niet meer toe in staat zijn?)
H.: 'Dat idee zal zeker hij sommige ouders bestaan,
maar in deze welvaartsstaat is onze financiele toekomst verzekerd. Ze kunnen ons niet laten vallen.
En het geld dat mijn ouders sparen kan nooit genoeg zijn voor de verzorging van mijn hele toekomst.'

Veel gehandikaptejongeren zien zich inderdaad voor het feit geplaatst, dat een deel van
hun onkosten door uitkeringen van de overheid gedekt zullen worden. Nog weinig gehandikapten worden aangenomen voor een
goed betaalde baan met hoog gekwalificeerd
werk.
Voedings- en genotmiddelen
Op school bleek vrij veel gerookt te worden
(1,5 tbt 4 pakjes shag per week). Het drankgebruik loopt nogal uiteen. Dit is ook afhankelijk van de leefsituatie. Als men een eigen
kamer heeft en vrienden kan ontvangen, is
het drankgebruik wat hoger, evenals wanneer
men naar de dichtstbijzijndegrote stad gaat.
Er wordt weinig geld besteed aan snoep en
snacks. De mate van beschikbaarheid sueelt
daarbij een belangrijke rol. (Wat is er te koop
k
er zelfin de schoolkantine?Hoe ~ a a wordt

zou e;p mamchgnls$ ook m a r van pkocht

dwktreffende plegenhden &n aangepast
toilet 1s zeker ( n o 3 met vanzelfsprekend en
aaar binnen mwten gaan ria een nooduitIn sommige gevalgang is geen a~tmnder~ng.
len kan de toegankelQkheida n belangrijke
rol spelen bij de lntegratie van licharnelijk gehandkapten, zowel met andere gehandikapten als met niet-gehandikapten. Voor het bezoeken van sport- en kulturele evenementen
wordt we1 korting gegeven op de toegangsprijs, speciaal voor gehandikapten. Maar
evenah bij het openbaar vervoer wordt de gehandikapte hiermee in een uitzonderingspositle geplaatst.
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S.: 'Uitgaan in ons dorp (bij haar ouders) is een
hele toestand. Niet alleen de slechte toegankelijkheid, maar de mensen kijken me na, roddelen over
me; ze vinden, dat uitgaan niet past voor een gehandikapt meisje! M'n ouders moeten me zeker opsluiten!'
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Onderzoek
Toekomstig onderzoek zou op de volgende
aspekten gericht kunnen worden:
- Lichamelijk gehandikapte jongeren gaan
noodgedwongenvaak a1 vroeg uit huis en
worden zich a1jong bewust van de mogelijkheden en onmogelijkhedenvan hun bestedingen. Is er weinig sprake van overbesteding?
Zouden lichamelijk gehandikapte jongeren
hewuster omgaan met hun geld?
- Het vakantiegeld is vaak niet toereikend genoeg om de onkosten van de vakantie te dekken. De maandelijkse uitkering is tB laag om
hier nog elke maand van te sparen en als men
een uitkering ontvangt,
mag- er niet biiverdiend
Is dit - terechr?
Hne;mr

worden.

opgevat worden als een gehandikapte met een
m~nrmuminkomen meer vakantiegeld zou
krijgen dan een met-mhand~kavtemet een
mnimum inkomcn?is het gerechtvaardigd,
dat gehandikapten bij anderen moeten aankloppen voor vakantiegeld, tenvijl hun uitkering gericht is op financiele zelfstandlgheid?
-Men wil streven naar een optimale integratie van lichamelijk gehandikapten in de
samenleving. Het past niet in die gedachtengang om lichamelijk gehandikapten te onderscheiden van niet-gehandikapten door bepaalde kortingen in te stellen en dan de uitkering laag te houden. Hoe zou een betere financiele ondersteuning voor de gehandikapten gerealiseerd kunnen worden?
- Een betere financiele situatie voor de toekomst van lichamelijk gehandikapte jongeren
is zeker gewenst. Ze wonen vaak a1 een groot
aantal jaren uit huis. Na hun schoolopleiding
willen ze graag op zichzelf blijven wonen,
maar daar moeten dan we1 de middelen voor
zijn. Hun verzorgingsnivo zal met de huidige
regels laag blijven: wordt er meer geld verdiend, dan wordt dat gekort op de uitkering.
Er wordt geen rekening gehouden met Be extra kosten van het gehand~kapt-zip.Een beter betaalde baan leidt zo ten onrechte niet
vanzelfsprekend tot een verbetering van deq'
leefsituat~e.
- Gehandikapten doen veelal laag betaald en7
laag gekwalificeerd werk. Ze blijven zo afhankelijk van overheidsgeld. Meer nadruk
*
zou er dus gelegd moeten worden op het
spreiden van funkties, want de kapaciteiten
voor beter betaalde banen zijn we1 degelijk
aanwezig.
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handikapten niet nil981 uit de
verdwijnen. 'Meedoen in
is mooi, maar dan moet
iets gedaan worden.
van 1 miljoen gehandikapten toneh'aan, a a t
er nogveel gedaan moet wbrden.
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