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Wegwijzer in geldzaken
Over veel onderwerpen die met geld te maken
hebben zijn folders of brochures verschenen.
Bij de overheid, maar ook bij andere organisaties. Helaas is lang niet altijd bekend dat dit
materiaal er is of waar het verkrijgbaar is.
Vandaar dat de Commissie Voorlichting
Emancipatie besloot deze 'Wegwijzer i n geldzaken' samen te stellen
Hoewel de wegwijzer in principe bruikbaar is
voor iedereen, kunnen met name vrouwen er
hun voordeel mee doen. Steeds meer geldzaken worden n.1. door de vrouw geregeld, zoals
het aanvragen van de kinderbijslag, het invullen van het belastingbiljet en het afsluiten van
verzekeringen.
De informatie is ingedeeld i n 12 thema's: Op
school, Op zoek naar werk, Aan het werk,
Studeren, Zelfstandig wonen, Samenleven,
Trouwen/scheiden, Kinderen, Oude dag,
Vermogensvorming, Ziek of gehandicapt,
Overlijden, en nog een rubriek diversen. De
meeste hierin vermelde folders en brochures
zijn gratis verkrijgbaar, voor enkele uitgaven,
met name die van het NIBUD, wordt een
kleine vergoeding gevraagd.
Wegwijzer in geldzaken is gratis verkrijgbaar
bij het Ministerie van SocialeZaken en Werkgelegenheid, Postbus 20801, 2500 EV Den
Haag, tel. 070-71 791 1.
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De kosten van kinderen
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De geheel herziene en uitgebreide brochure
van het NlBUD 'De kosten van kinderen' bevat onder meer een handleiding waarmee
ieder zelf de kosten van een individueel kind
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voor een pleegkind. Ondanks de vele toepassingsmogelijkheden en de informatie over genoemde terreinen wordt de brochure vooral
gebruikt voor het vaststellen van een alimentatiebedrag, zo is de ervaring van het NIBUD.
Nu er sinds kort ook de mogelijkheid van coouderschap bestaat, waarbij de ouders na de
scheiding beide de verzorging van het kind op
zich nemen, kan de NIBUD-uitgave haar diensten bewijzen als er een verdeling van de kosten moet worden gemaakt.
Met behulp van de brochure "De kosten van
kinderen' is men in staat de financiele gevolgen van bepaalde omstandigheden opeen objectieve, systematische manier te bepalen.
Voor alle mogelijke uitgavenposten (voeding,
kleding, huisvesting, studiekosten etc.) wordt
verteld hoe men zelf een bedrag kan berekenen, waarbij handige optellijstjes worden gegeven. Met behulp van een rekenschema
achterin de brochure kunnen dan tenslotte de
totale kosten worden vastgesteld.
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De brochure telt 36 pagina's en is te bestellen
door f 6,75 over te make
t.n.v. NIBUD, Den Haag,
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Alleen zorgen
In Ben-ouder-geziqnen moet Ben ouder een
groot aantal taken verrichten. Hoewel dit
hoge eisen aan alleenstaande ouders stelt,
zijn de mee$te van hen redelijk in staat het
hoofd te bieden aan de problemen die hieruit
voortvloeien. Er blijft echter een aantal belangrijke knelpunten bestaan, te weten het
alleen moeten opvoeden, de financiele situatie (2/3 heeft bijstandsuitkering), de werkloosheid (vooral bij vrouwen) en het huishoudelijk werk (vooral bij mannen).
Dit blijkt uit een onderzoek (juni 1987), uitgevoerd door Kees van Gelder van het Nederlands lnstituut voor Maatschappelijk Werk
Onderzoek(NIMAW0) in opdracht van de Nederlandse Gezinsraad, de FlOM en de Centrale Raad voor Gezinsverzorging. Het onderzoek is gehouden bij 375 alleenstaande
februari 1988
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13 jaar (281 p.
bijlagen, ISBN 9033-09-5).
EBn-ouder-gezinnen (met jonge kinderen) onderscheiden zich van andere gezinstypen
doordat de ouder vrijwel al het huishoudelijk
werk moet doen. Problernen met het huishoudeliik werk hebben vooral de mannen (7/10
van7 hen); de voornaamste van deze problemen liggen op het terrein van de zorg vo
de kleding.
Op langere termijn is een verdere emancipa
tie van vrouwen en mannen in onze maat
schappij van groot belang voor Ben-ouder-ge
zinnen. Vrouwen zijn dan minder onthand aL
zij "mannentaken" moeten vervullen en omgekeerd; maar bovendien zal de maatschappij
dan meer begrip tonen voor vrouwen en mannen die gedwongen zijn buiten de traditionele
rollen te treden. Dit versterkt de positie van
het BBn-ouder-gezin in de maatschappij. Een
betere toegang van vrouwen tot de arbeids-
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Verzorging en Arbeitslehre

n: 030-534863.

gronden van Verzorging en van Arbeitslehre
in W-Duitsland. Ook worden de rnogelijkheden en beperkingen geschetst van het huidige
W-Berlijnse gelntegreerde model. Behalve de
lezingen van prof. Gerda Tornieport (Institut
fiir Arbeitslehre TU W-Berlijn) en Giinter
Reuel (wet. dir. Ped. Zentrum W-Berlijn),.zijn . ,= ,,
ook de discussies beknoot w e e r a e ~ e v e n . " " ~ %$3.@

Vaklokaa~verzorging

stuk staan de uitgangspunten uit het leerplan
Verzorging beschreven die direct van invloed
zijn op de inrichting van een vaklokaal, alsmede enige randvoorwaarden. Het tweede
hoofdstuk behandelt de inventaris en de verdeling ervan over het vaklokaal. Het derde
hoofdstuk gaat over de bouwkundige voorzieningen die nodig zijn om de inventaris te kunnen herbergen. Het vierde hoofdstuk laat

Schuldregelingen bij
gemeentelijke kredietbanken
Veel consumenten hebben problemen mer
het afbetalen van hun schulden. Zij houden,
nadat zij het grootste deel van hun inkomen
hebben gebruikt voor huishoudelijke en andere uitgaven, te weinig over om leningen en
betalingsachterstanden af te lossen. Een instantie die behulpzaam kan zijn bij het oplossen van de gerezen problemen is de Gemeentelijke Kredietbank. Deze banken, waarvan er
49 zijn in Nederland, hanteren bij hun beleid
de zogenaamde Gedragscode Schuldsanering.
SWOKA heeft op verzoek van het Ministerie
van Economische Zaken een onderzoek ingesteld naar de factoren die een rol spelen bij
het al of niet oplossen van problematische
schuldsituaties. Dit met doel na te gaan of het
schuldregelingsbeleid bijgesteld zou moeten
worden. Het onderzoekinstituut IVA in Tilburg
heeft in opdracht van SWOKA een enqubte
gehouden onder directeuren en hoofden van
13 van de 4 9 Gemeentelijke Kredietbanken.
Bij de selectie van deze 13 banken is zorgvuldig gelet op spreiding naar omvang en regio.
De uitspraken van de geenqukteerden geven,
hoewel niet generaliseerbaar naar andere
Gemeentelijke Kredietbanken, we1 een goed
beeld van de diversiteit i n het beleid en in de
procedures.
Er bestaat een grote variatie in de omvang en
in de samenstelling van schulden. Ook hebben veel clienten schulden bij meer dan Ben
crediteur. Een aantal banken helpt de client
om een gedragsverandering te krijgen bij hun
budgetbeheer. De geenqubteerden menen
dat op dit punt de overheid meer zou kunnen
doen aan het voorkomen van financiele problemen door bijvoorbeeld i n het onderwijs
rneer aandacht te schenken aan budgetvoorlichting.
Aangezien de overheid vaak een belangrijke
crediteur is bij schuldregelingen, denk aan
gemeentelijke energiebedrijven en woningbedrijven, en moeilijk is mee te krijgen bij
schuldregelingen zou de Gedragscode
Schuldregeling juist door diezelfde overheid
alssee~stemoeten worden aanvaard.
SWOKAbheeft ook enkele beleidsaanbevelin$ -6enrgedaan voor crediteuren en consumen-

~ r e d i t e u r e nmoeten daaFnaast inzien dat
een door een GKB aangeboden schuldregeling vaak het maximaal haalbare is.
Consumenten zouden in een vroeger stadium bij een GKB langs moeten gaan om niet
i n een onoplosbare schuldsituatie te geraken.
Schuldregelingen bij gemeentelijke kredietbanken. Eindraooort nr 43.44 p. bijlagen, te
?stellen door overmak~ngvan f 24,50 op
3stg1ro3234999 t n v SWOKA, Den Haag.
o v v R43
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Levensduurbeleid
levensvatbaar?
SWOKA, deed onderzoek naar de rnogel~jkheden om tot een levensduurbele~dte komen
Met name werd het begr~plevensduur bez~en
In relat~e
tot duurzame consumpt~egoederen
In deze context v ~ n d tSWOKA het begr~ple- *a
vensduur met zo z~nvol
Het begr~plevenduur IS nlet te vatten door de
complex~te~t
ervan de consument en het consumptleproces zljn met In termen van levensduur te vangen, tenzlj In termen van psychologlsche levensduur Want wat heb je aan de
techn~sche levensduur van een duurzaam
consumpt~egoedals een consument z'n apparaat wegdoet v66rdat het e ~ n d
van de technlsche levensduur IS bere~kt?Dezelfde vraag
geldt voor de econom~schelevensduur van
een duurzaam goed Maar een veel moellljker
vraag IS nog wat IS de relat~etussen be~de
wordt nog verbegr~ppen?Die complex~te~t
groot als naar b e l e ~ dwordt gekeken Belnvloeden van de levensduur heeft vele onvoorzlene, met te berekenen effecten op de
versch~llendebele~dsterre~nen
Maar wat moet er dan we1 gebeuren? Deze
bele~dsstud~e
doet de volgende suggestle formuleer een consumpt~eduurbele~d
Daarmee
komt de consument en zlln gedrag In beeld, en
IS er mlsschlen we1 een bele~d
op deelterrelnen te formuleren, een bele~dgercht op de
consument en met op de techn~sch-economlsche aspecten van de consumpt~egoederen
SWOKA meent h~ermeetevens een b~jdrage
te leveren aan de parlementa~red~scuss~e
met betrekk~ng
tot een samenhangend pakket
bele~dsmaatregeler, op het levensduurgebled
Levensduurbeleid levensvatbaar? Onderzoeksrapport nr 41, 4 4 p., te bestellen door
overschijving van f 24.50 t.n. op postgiro
3234999 t.n.v. SWOKA, Den Haag, 0.v.v. R
41. ,
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