eldonderzoek naar oorzaken van financiele problemcn rcspcktievclijk financieel bcccr in gezinshuishoudens verricht. Van dwe twee onderzoeken wordt in dit artikel
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prohltmcr~en n.aarom ? en ' W d k r wijze van financieelheheer hanreren ~ezins/zuishou--dens en wat is daarbij d@ rol van de man - vrouw verhouding?
Wie hebben financiile problemen en waarom?
Voor een antwoord op de vraag 'Wie hebben financiele problemcn en waarom? is een
literatuurstudie verricht (VEELING,1980). De literatuur blijkt echter nogal ongelijksoortig te zijn. Veel Noord-Amerikaans onderzoek is gericht op huishoudens die in een
failli'sements- of schuldsaneringsprocedure betrokken waren5. Andere onderzoekers
kozen als 'ingang' de schuldenlast6 of gingen uit van een breed skalavan ongelijksoortige financiele problemen7. De resultaten van deze verschillende benaderingswijzen
spreken elkaar op een aantal punten tegen. Gedeeltelijk kan dit verklaard worden
omdat elke benaderingswijze z'n eigen specifieke probleemgroep oplevert, voor een
ander deel kunnen deze verschillen op basis van de beschikbare gegevens niet worden
verklaard.
Naast verschillen zijn er echter ook grote overeenkomsten. Een konklusie die uit
bijna elke onderzoek getrokken kan worden, is dat financiele problemen zich bij alle
kategorieen huishoudens voordoen. Weliswaar niet in iedere kategorie in dezelfde
mate, maar de spreiding is toch opvallend groot.
Binnen dit algemene gegeven tekenen zich echter ook een aantalprobleemgroepen af,
Financiele problemen komen relatief vaak voor bij de lagere inkomensgroepen, bij
jonge gezinnen en gaan vaak samen met een plotselinge wijziging in de inkomenshoogte, of huishoudsituatie (echtscheiding).
Na deze globale beschrijving van de voornaamste probleemgroepen, komen we toe aan
de vraag waarom deze huishoudens in de financiele problemen zijn geraakt. De samenstelling van de probleemgr~epwijst wat dit betreft in een voor de hand liggende
richting :te laag inkomen. Toch moet er meer meespelen, immers lang niet
dens met lage inkomens hebben financiele problemen, terwijl ook bij de
mens financiele problemen voorkomen.
Uit de literatuur komen 5 hoofdkategorieen van oorzaken naar voren, die we hieronde~
in willekeurige volgorde weergeven :
1. Huwelijksmoeilijkheden; een slechte relatie en een eventueel daaruit voortvloeiende
echtscheiding geven dikwijls problemen, niet alleen vanwege slechte besluitvorming,
maar vooral door de verandering in de financiele situatie.
/
2. Verkeerd financieel beheer: hieronder verstaat men: onvoldoende danning.
-. het
L .
ontbreken van overzicht. teveel krediet nemen. niet reserveren en der'eeliike.
- "
3. Onverwachte grote uitga;en; Vooral in ~merikaansonderzoek Wordt ges)eJb?:dat
plotselinge grote uitgaven, bijvoorbeeld door ziekte, een belangrijke brqn, vo~r:.:
moeilijkheden vormen. Gelet op het uitgebreide stelsel van sociale veraekeringen
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kan echter we1 gedacht worden aan de recente stij
het lagere inkomen aanpassen.
5. Te laag inkomen; in de V.S. zitten veel probleemgevallen (10-40%) op of onder de
armoedegrens (MATSEN,
1967, p. 76).
Voor een dieper inzicht in de problematiek is een dergelijk lijstje met oorzaken
onvoldoende. Uit de literatuur wordt namelijk niet duidelijk hoe huishoudens nu
precies in de problemen raken. De meeste auteurs vermoeden dat het financieel beheer
daarbij een belangrijke rol speelt, overigens zonder dit verder te onderzoeken. Impliciet
neemt men dus aan dat probleemhuishoudens meer fouten maken in hun beheer dan
huishoudens zonder problemen. Een ander hypothese zou echter kunnen zijn dat de

financieel beheer, zodat de stelling dat dit beheer een belangrijke faktor bij het ontstaan
van financiele problemen is, aannemelijk lijkt. In de literatuur is echter weinig over het
financieel beheer in huishoudens te vinden. Dit was de reden om hiernaar een kwalitatief proef-onderzoek uit te voeren, waarvan hieronder verslag word gedaan.
Financieel beheer in gezinshdshoudens.
Het onderzoek 'Geld speelt een roZ' (PEDROLI
en VEELING,1980) naar het financieel
beheer in gezinshuishoudens, was beperkt van opzet8. Doe1 was te inventariseren
welke methoden van financieel beheer er in gezinshuishoudingen gebruikt worden en
welke knelpunten zich daarbij voordoen. Achtereenvolgens zullen de drie aandachtsvelden van dit onderzoek worden behandeld: kontrole, bijsturing, en risiko's in het
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de rol van man en vrouw in dit beheer.

Kontrole
Ter kontrole van inkomsten en uitgaven werd in de onderzochte gezinnen weinig
- ., schrgtelijk vastgelegd. Slechts in t t n geval werd een kasboek bijgehouden. In een
aantal andere gevallen besc'ikte men we1 over een maandelijks overzicht van de vaste
,,pc,t
I
lasten enlof hield men alleen incidentele grote uitgaven bij. Voor het overige vertrouw; ' ; de men op afschriften van bank of giro en op het geheugen.
i
;
;
lDe vraag is nu hoe men dan we1 de uitgaven in de hand houdt. De meeste huishou:, dens blijken uit te gaan van een periode van een maand. Somrnigen trekken, wanneer
het-salaris binnenkomt de vaste lasten daarvan af en beoordelen aan het overblijvend
@ b<drag hoe ruim die maand zal zijn. Anderen weten uit ervaring wat dure en goedkope&$masiqden zijn. Hier stelt men zich dan bij de uitgaven op in.
:.
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.
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$at weet ik a1 aan het bean van de maand Natuurlyk Als het geld bmnen 1s en ~kmaak een
!kk%eb"dat allemaalbetaald Nou de rest kom ~ktekort Dat kan ~ku~trekenenDat kun je

9

inntn pbruiken naast de maand ook nog
Man ha& e n vast W r a g a n kontanten en probeert dam
& doen. Is dit M r a g voor het eind van de week op,
aan warden gdaan. Betaalmiddelen als cheques,
worden, Lumen bij dit wort methoden nogal een

.

-

Id m r , laat ~kmaar een cheque nemen ( .)

Het is niet erg duidelijk geworden waarom in het ene gezin nauwkeuriger geadministreerd wordt dan in het andere. Dit bleek bij de analyse duidelijk niet samen te hangen
met het opleidingsnivo, de inkomenshoogte, de financiele speelruimte of met de houding tegenover sparen of lenen.

van het
lntstaan
Jver het
cwalita-

B#sjsrarring
Wanneer inkomsten en uitgaven niet met elkaar in harmonie zijn, is bijsturing noodzakelijk. Het meest voor de hand liggende is om de uitgaven aan te passen aan de
inkomsten. Deels doet men dit door goedkoper in te kopen, deels door uitgaven uit- of
af te stellen.

Mevr. G . Als we zuinig aan moeten doen, dan houd ik gewoon rekening met het eten.
0:Wat bijvoorbeeld?
Mevr. G: Noo gisteren had ik hachee hk. Dus ik haal een pond rundvlees, m a a ~ d a a eet
r ~kdan twee
dagen van.

De posten waarop men bezuinigt varieren sterk per gezin. Andere middeleh o q de
uitgaven te beperken zijn bijvoorbeeld: het gebruik maken van diensten vanfamilieleden en kennissen en het interen op voorraden.

weinig
In een
Je vaste
rtrouwuishouvanneer
~lijvend
~edkope

maak een
)at kun je
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Mevr I Als het financleel met kan, waarommoet dan aldle dure troep daar staan" Ik zalnlet zeggen,dat
als wij ccn wlnkel mgaan, dat hi] niet k~jktnaar a1 die mooie stereo-mtallatles. Dat doet-le heus we1 Hg
vlndt dat ook moo], zo'n kast met al dle toestanden erop Maar dat kan m een gezm niet

lancieel
wiseren
rden en
~dachtss in het

Mevr H: Wanneer ik dus zeker weet dat ~khartstikke krap zit? Dat zljn dus altljd echt en dan zal ik ook
praktisch geen boodschappen doen, dat z i p de maanden december en januari Elk jaar zit ik dan
hartstikke schabhertje bonk.
Dhr. H. Dan gaan we gewoon teren op de voorraden.
Mevr. H: Dan wordt er niks gekocht, want dan ben ik blut

1

Reserves of voorraden om op terug te vallen zijn er echter weinig. De meeste gezinnen
menen dat voor sparen de financiele ruimte ontbre
moeilijk om de voor sparen vereiste discipline op
daarom gebruik van verkapte vormen van sparen
ties of het 'vergeten' van vergoedingen die slechts
uitgekeerd. Op deze wipe beschikt men dan toch

y
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waarmee (onverwachte) grote uitgaven ge
Wanneer grote uitga
ontbreken, dan kan mr
gedwongen wordt om geld da
enkele huishoudens vormen
gen.
Mevr. F: Nou ja, we kwamen dus noolt aan
aau de andere kant heb je er alvast profijt van. Maarje betaait e
Dhr I: Ja want ik heb een nieuw plafond nodig. 1
wat harder. Dan kun je ook eens een keer wat nieuws pakken.

Verrassend was dat in veel gezinnen toevallige extra inkomsten, zoals: een gift, een
onverwachte belastingteruggave, een erfenis, een belangrijke rol spelen bij de financiering van grote aankopen.
Risiko's
Uit een analyse van de gesprekken komt naar voren, dater vier faktoren bepalend zijn
voor Ge riskantheid van het financieel beheer. Dit zijn:financiele speelruimte,kontrole,
planning en koopgedrag. De mate waarin gezinnen zich bewust zijn van de risikofaktoren verschilt sterk. Opvallend is dat de meeste gezinnen niet streven naar een minimalisering van de financiele risiko's. De moeite en spanningen die een goede kontrole en
planning van de uitgaven met zich meebrengen wegen niet op tegen de risiko's die men
daarmee denkt te kunnen vermijden.

De rol van man en vrouw in het financfile beheer

.

Problemen op financieel en rclationeel gebied blijken vaak samen te gaan, zagen we.
Dit was de aanleiding om tijdens de interviews vrij uitgebreid aandacht te besteden aan
de rol van man en vrouw in het financiele beheer.
Wat de taakverdelingbetreft, in alle gezinnen blijkt,sprakete zijn van een traditionele
rolverdeling: de vrouwen hebben de verantwoordelijkheid voor de huishouding en
daarmee ook voor het huishoudgeld. Hieronder valt: zakgeld kinderen (eventueel
man), kleedgeld, en geld voor huishoudelijke boodschappen. Enkele mannen hebben
vast zakgeld. Soms zijn dit zelf verdiende extraatjes, soms een ruime onkosten vergoeding. Geen van de vrouwenfhadzakgeld. Hun privi. uitgaven gaan uit de huishoudpot.
Regelmatig blijkt het huishoudgeldeenbron van konflikten te zijn (geweest). Aanleiding is dikwijls dat de man een deel van het huishoudgeld een andere bestemming wil
_ geven. Doorgaans heeft hij echter geen kijk op de kosten van de huishoudvoering en is
$9 liietiqtaattot het geven van steekhoudende kritiek. Dit is zowel voor hem als voor
qe&$&yfutrerend.
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n voor hem, want hlj weet vast met waar het hhjft.
dat ondet ogen ( )en toen keek h ~zo
j naar boven

I

heid daarvan kan beoordelen. Re vrouw voelt zich door zijn kritiek niet alleen aangetast in haar kompetentie, maar ook in haar eigen belang. Voor haar persoonlijke
e n is zij immers ook afhankelijk van de huishoudportemonnaie. Zij zoekt de luxe
ved meer dan de man in uitgaven ten behoeve van kinderen, huishouding en inrichting,
wat - gegeven het traditionele rol patroon - niet zo verwonderlijk is; dit is immers haar
le-efwereld. De man zoekt deluxe vooral in uitgaven gerelateerd aan beroep (bijvoor-beeld:
de auto) of vrije-tijdsbesteding (bijvoorbeeld: televisie, of gereedschappen). Het
s niet overdseven om in dit verband te spreken van een belangentegenstelhg tussen
man en vrouw. Deze uit zich ook bii het kopen van duurzame konsum~tiegoederen.

ontrole,
~ofaktoinimalitrole en
die men

P: Gebruikl u het nooit?
Mevr. F : Ik draai we1 eens een plaat, dat wel.
P: U koop ze ook?
Mevr. F : Ik koop zelden een plaat, en dat zegt hij we1 eens: zoek jij ook eens wat uit.
P: Vage schuldgevoelens?
Mevr. F : Inderdaad. (...) Ja wat is er niet op dat gebied, een bandrekorder, een kassette (...)
Mew. H: Ik heb dus altijd gedroomd van een eiken slaapkamer.
P: U?
Mevr. H: Ik!
Dhr. H: Ik sla6o daar dus.

lgen we.
:den aan

iitionele
ding en
ventueel
hebben
vergoeoudpot.
Aanlei;
ning wil
ing en is
als voor

Bk& feheid W W dit~ soort konflikten soms uitgevochten wordt, is bij nader inzien
begijpalijk. I% man welt zich in zijn mogelijkheden beknot, zonder dat hij de redelijk-

Mevr. H : Dat was dus altijd een droom van mij en toen liepen we een keertje (...).
I

I
t

!

De besluitvorming rond de aanschaf van duurzame konsumptiegoederen heeft dan
ook dikwijls veel weg van onderhandelingen, waarbij het niet draait om de geisoleerde
vraag: 'We1 of geen kleuren TV?, maar waarbij uitgaven in het verleden en in de
toekomst worden betrokken.
Dhr. D: Jawel zij wil graag een tweepersoons bed. Nou dat vind ik niet zo verschrikkelijknodig
vindt dat hartstikke leuk en ik zegook niet baaah! Ik vind het best ook aardig. Nou dat is
geven en nemen. Zij vindt die TV niet nodig en dat vind ik hartstikke leuk en
vind ik niet nodig en dan doen we het allebei.

.

De gevolgen van deze onderhandelingen voor het financieel beh~
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0.Bedroli, Acackoteaat 7,
P. Veehng, Oragpkin 119,

am de
Bnde auteurs studeerden hutsh~udwetmrchapp~pl
Pedrohe werkt tham alr konsuknt & a ~ b o s t $ e n WMBejaaedentehulzen; u R t e r \Isellag is a k an&
Budgetvoorlichting (NIBUT)) in lkn Waag.

Boekbespreking
vervolg van p. 73

Er wordt mgegaan op h a onderscheid tussen 'fyskk-tu~mtelrjkeomgeving' a16 begnp mast dat van het
socraal-ruimtehjk gedrag van de bewoner De vertalwp van $e m h u d van dem b i p p e n m r e i p woonsituatie wordt gezlen als het womekolog~schasp& Dtt vraagt van de w@gfl&koI
bouwen en wonen
In hoofdstuk 10wordt de betekenu naar voren gehaald van bet systeem-en modelrnattgdenkeien,nadlgv w r
het ontwlkkelen van leermodellen. Dit als mogehjkheid om de kompbexhd van de wederz~jdwbcmvlo&
I
ding van de mens en zljn woonomgeving doorz~chtlprte maken
In het daarop volgende hoofdstuk werkt Van L w w e n het strukfwrmodetuitzoalsdatin Wagenlngea aan
deLandbouwhoaeschool ontwikkeld is. Gewezen wosdt OD het belanp.van bet v ~ m a l i ~ e van
~ e ndrt model om
eventuele tekorten m rwimtehjk lnzicht a m te vullen. ~ a m m edat
r er &n aandacht besteed IS aan het f a t m
hoeverre het model beproefd IS in verband met de didahtrache bruikbaarhd (l~rmadel/dmkmodel).
Hoofdstuk 12 gaat over een theorie van bet wonen, waaraan Van Leeuwen aI%mhoud gceft 'de mate van
optimaal identlficeren met de prwate habitat' die bepalend is voor de identlfikatie van de meer 'complexe
habitats'. Het lijkt mij waardevol deze theorie aan de realite~tte toetsen.
Het laatste hoofdstuk gaat in op plaatsbepalingen rol van het v a k g e b d woonekologiet u s m areh~tektuur
en socialewetenschappen Aan de hand van een soort 'groe~schema'tracht de schrrjver dit dtudell~kte maken
Hethoekisineersteinstantiebedoeldvoorstudentenindewoone logeenanderevakgebiedendiezichmet
bouwen en wonen bezig houden, voor welke grOephet mlj ook zeexruikbaar hjkt Daar bet taalgehik vqj
moeilijk is uraagik rmj we1 af of het een breder pubhek zalbemken Ook de hoofdstukken die wat filosofisch
van aard zijn zullen wat nunder tocgankelijk zip.
!Degtote waarde van het boekligt ln het feit dat men j het woonekologischdenkenuitgaat vande'wonende
me% in,zijn huishoudensituatie' om van daamit een woonkwustzr~nte ontwikkelen brj de bewoners
.iHet is inderdaad goed merkbaandat het boek geschreven is door een architekt; voor dlt feit vraagt de
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