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Het eersta project In het nleuwe samenwerkingsverband is in najaar 1989 gestart, De
eesste activitsit was een uitgebreid I~teratuuwonderzwk. Hierbij is getracht i n kaart te
brengen op welke deelterreinen binnen het
flnencieel management zlch kennislacunes
bevinden. Op grond van deze lacunes zljn
prioritelten en posterioriteiten gesteld. Over
de thema's, die als resultaat hiervan naar voren kwamen, zijn onderzoeksontwerpen geschreven.
Deze onderzoeksontwerpen, In cornbinatie
met de literatuurlijst die naar aanleiding van
het literatuuronderzoek is samengesteld, vormen het eindrapport van dit eerste project.
Door continuering van deze projecten kan er
een omvangrijke expertise ontstaan op het
gebied van het financieel management in
huishoudens, die niet alleen voor devakgroep
Huishoudstud~esvoor grote waarde is, maar
ookvan belang kan zijn voor voorlichters, kredietverstrekkenden en grootw~nkelbedrijven.

Summary
In this art~clesome resultsof a descr~ptwestudy on
f~nanc~al
management are reported Th~sstudy focusses on "trad~t~onal
households" w ~ t h
two adults
llving togetherwith each other and w ~ t h
at leastone
ch~ldyounger than 19 (N = 266) The lntervlewee
IS In all cases the w ~ f eThe average household
Income IS H fl 2 839,- net (excl ch~ldallowance,
etc ) Some maw results are
More or less exact knowledgeof the amounts spent
depends on the regularity and contlnulty of a part~cularexpend~tureIn most cases some control of
the expend~tures(bookkeepmg, mak~ng notes)
takes place Most of the "b~g" expend~turesare
cons~deredwell, for small outlays t h ~ sdoes take
place less frequently Most of the households have
a f~nanc~al
reserve e g savmg depos~tsHouseholds
w ~ t ha savlng depos~tand no loans for consumption
purposes are less frequently facmg f~nanc~al
problems If f~nanc~al
problems do occur, In 1/3 of the
cases economlzlng on expend~turesIS the most frequently used tactlc Wwes are playmg a more amportant role In f~nanc~al
management than husbands Extens~onon fmanc~al matters (taxes,
savmgs, cost of chddren) IS wanted for by the
households, preferably In wrltten form.

Het onderzoeksrapport is te bestellen bij lpso
Facto te Houten (tel. 03403-78 330) tegen
betaling van f 22.50.

Dr. J. A. C. (Johan)van Ophem, universitair docent
(huishoudeconomie), vakgroep Huishoudstudies,
Prof. Ritzema Bosweg 32a. 6703 AC Wageningen.

Auteurs
Drs. E. W. (Ellen)Knippers, werkzaam als onderzoeker bij het onderzoeksbureau lpso Facto te Houten
en belast met de coordinatie van het project Financieel Management in Huishoudens. In de toekomt
hoopt zij op dit onderwerp te promoveren.
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Dit nummer van het Tijdschrift voor Huishoudkunde is het laatste dat onder de
hoofdleindredactie van ir. A. M. (Anne Mieke) de Wit-Sauter verschijnt. Anne
Mieke stapt, na zes jaar en 29 nummers van het Tijdschrift,de freelance wetenschapsjournalistiek in. De SVHW heeft per 1 maart een nieuwe hoofdleindredacteur benoemd: ir. J. H. (Joke) Groeneveld.
Joke Groeneveld (Voeding, LUW 1977) heeft een aantal jaren gewerkt bij de
uoorlichtingsdienst van de TH (nu TU) in Delft, respectievelijk RU Groningen.De
afgelopen drie jaar verrichtte zij voor diverse organisaties journplistiek en
lichtingswerk. Naast haar nieuwe taak in Wageningen blijft zij als redg
verbonden aan het Sint-Radbout Ziekenhuis te Nijmegen.
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