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In dit verkennend onderzoek is nagegaan
in hoeverre het bestedingspatroon van
alleenstaanden voor hen specifieke uitgaven bevatte. De opvattingen over de
einen leefsituatie, de huishoudvoering en
h 2 financieel beheer werden daarbij in
ogenschouw genomen. De'alleenstaanden in dit onderzoek behoorden t o t de
laagste twee inkomensklassen, de helft
had een betaalde baan buitenshuis, de
andere helft was werkloos. De resultaten
van het alleenstaanden onderzoek zijn
vergeleken met die van paren uit dezelfde inkomensklasse.

Opzet van het onderzoek

inend k:
Omdat het onderzoek een vc
een bc
rakter heeft is er gekozen
perkte omvang. Inzicht in leefwijze e
bestedingspatroon van de ,,doorsneen a
leenstaande maakte echter een zo gevi
rieerd mogelijke steekproef noodzakelijl
Aan deze beide vereisten werd voldaa
door een aantal voorwaarden te stelle
en steeds één persoon te zoeken die aa
deze voorwaarden voldeed. De VOO
waarden zijn: inkomensklasse minimur
of modaal; werkendlniet werkend; mar
vrouw; 4 leeftijdskategorieen tussen de
Bij de rijksoverheid bestaat sinds enkele 30 en de 65 plus.
jaren een interdepartementale werkgroep Totaal hebben er 38 alleenstaanden aan
die zich bezighoudt met de positie van al- het onderzoek deelgenomen. Om een uitleenstaanden in de samenleving. Deze spraak te kunnen doen over de vraag of
werkgroep konstateerde dat er wel gege- de resultaten specifiek zijn voor alleenvens bekend zijn over de beleving en ge- staanden werden ze vergeleken met de
voelens van alleenstaanden, (DE JONG- resultaten uit onderzoek naar 14 paren
GIERVELD
1969, WOLDRINGH
1980) maar wei- die aan dezelfde voorwaarden voldeden.
nig over de inkomensbesteding. In de Het onderzoek bestond uit twee delen.
wetgeving is er sprake van een beste- Het eerste deel bevatte een schriftelijke
dingsverhouding paren versus alleen- enquête over de financiële situatie. Hierin
staanden van 100 versus 70. Dat wil zeg- waren vragen opgenomen over inkdmgen dat bij uitkeringen in het kader van sten en uitgaven naar bestedingskategode bijstand men veronderstelt dat een al- rieën. Daarna volgde een mondeling geleenstaande 70% van het inkomen van sprek van ongeveer anderhalf uur waar
een paar nodig heeft. Een onderzoek naar met behulp van een lijst met aandachtsdie normverhouding 100 versus 70 pro- punten de leefsituatie van de alleenstaancent wordt niet als reëel beschouwd, ge- de besproken werd en tegelijkertijd de inzien de direkte relatie tussen beschikbaar gevulde enquête werd besproken. In het
inkomen en uitgaven van een huishou- gesprek ging het vooral om die opvattinden. Wel wilde men meer inzicht krijgen gen en gewoontes in levensstijl die inin de verschillen in bestedingen van al- vloed hadden op het bestedingspatroon.
leenstaanden en paren en in de samen- Het onderzoek bij de paren liep hiermee
hang tussen leefsituatie en bestedingen parallel.
van alleenstaanden. Een onderzoek naar In de rapportage van het onderzoek is dede,financiële positie van alleenstaanden ze tweedeling terug te vinden (v. D DRIFT-V
1984). Deel I bestaat uit
zou daar een indikatie voor moeten ge- NIES, N. MIEDEMA,
ven. Bovendien vroeg men zich af of er een bespreking van de financiële gege,gco,oepering'en alleenstaanden aan te wij- vens, in deel II zijn deze gegevens gekopzen waren die-voor nader onderzoek in peld aan de mondelinge interviews. In dit
erking zouden komen, gezien hun artikel zijn de resultaten geïntegrgerd
weergegeven.
nkomensbesteding.

g ! q ~ s ~ p uaa
i ~ .uayyoJiaq aiui!nJuoom am
&@!uuaa (lee! J!!A uep ialioy) y!!laiua3a~
,pea uapueelsuaalle ap uen apiapaaml

,

.

'(ree! 69 MnoJn apueeasuaalle)

.(Jee!
0 9 lol) uadao~6sp!!yaal als6eel aam1 ap
aplooqaq !!qieea y o y a i puaJay
~ o %ÇL
i
:plaôpnoqs!ny ua uauoM -6nJai 6!ieula6a~uaa l a w uaiduey uau
- u e u sle uamnoJn laanoz leeuiaam1 wal
-ads a i ~ O Jay!!~ôuqaquaa lq3elsa6 ua p!!~
-Jaal uayalq uauioyu! laq iseeN 'uawoyu!
wnu!u!w uaa l a u d a o ~ 6ap 101 uapJooq
-aq uaq uen ua!piaa uaqqaq a l oplas ja!l
uaye~dsgnapua~as!le~auaô
uaa6 iaq iep -e6au uaa 6!leuila6a~uapuayaq uapueels
6~!Ja6oz s! yaozlapuo y p uen Jao~dyaals -uaalle ua!plq3v .pueeu ap uen apu!a laq
aa:uauueld a l u a ~ o na i uen la!u uane6 uee ,,poo~" 6!geula6a~ uapuols uawoy
-i!n unq
-ia uap!az ,,s~apueeispoo~"81 -u! 6eel uaa l a u uazoppam ap uaalle la!N
Y J ~ X ~ S J ~ uan
A O
ap u e .pueeu
~
ap uen a p y a laq uee p o o ~
uapuols s~auueldp l ap uen E slq3als -e6yn ap u a u lep 40 'aue~psiapuouals
.oples ~a!ge6au uaa uen uap!!w~an laq -uoyu! u!!z uaw &?p40 'ua6ouian ua6!a
ua uane6yn ap uen uauueld isnmaq laq iaq do apJaalu! zq3a u a u 40 y!!lap!np la!u
uassnl a!gelaJJoy uaa uen ayeids sem ~3 suo JOOA s! IaH '-'OOZ iaanaôuo pueew
.puaoua6 uapJom 4a!y!sod uenia!q u a p i iad 6aoipaq daoi6 azap uen 6u!paisaq
Z J ~ ~-Jaho
U O aplapp!wa6 aa .uawoyu! als6eel
-Inca) ,ap uauuny ~ ~ o J ~ s ~ ~ o azap
iaq l a u uazolyJam ap !!q ua!z a l s! uane6
JOOA q x q p u e e u 40 -yaam do uauueld
6!leihla6a~ uaneôqn unq [!z auanaoq -l!n ua uaiswoyu! u! 1!q~sianalsloo~6iaH
u! ~ a l ~ a p u o d s!!M
a ~ ua6ao~n101s 101
.,,ueelspoo~"
ua sanbaq3 uen y!n~qa6 lag uassnl
uauol a l uee a!lelaJ uaa6 ualualnsuoyla6
-pnq uen sa!lsa66ns l o i 6u!llaisua6ai u!
Ja sem q301 'uaq!nJqa6 sanbay 6!lew
-1a6a~a!p uapueeisuaalle 4leemi slq3als
.. . . . ,
uaJem i 3 . o ~ ! 640 yueq uen sanbaqqeei
.uauoyu! leepoui
-aq uaa6 ualy!n~qa6uaJapuv wapJom a l uaa i a w uadaoi6 aam1 ua uawoyu!unui
ua!za6 l a p p y ja!pyaya uaa sle yaalq p!!l -!u!u uaa l a w uadaoi6 aam1 1~adaoi6
-1eew a u e m ap uen ueepano iaq IeJooA p u! plaapaBu! u!!z uapueelsuaalle aa
uapnoq a l pueq ap u! uaneôyn ap wo
Jayew u!!z do yla u a u apiaaqoid laM
.(ree! L& 'uew apuee~suaalle)
.pueeu
,JUOOM
uaalle
ap uen apu!a laq uee oples ~a!yeôauuaa a! JaauueM auaq y n Japrnnp Ie yaoa a! Jep
ua uay!~qz~sje
uen uapnoq!!q iaq uassni ~ y u a p a qa! sle y!yapa~uoJaaz s! uapuews
ueelsaq a i a!ielaJ uaa6 ly!hlq ~3 wapnoq -uaalle r o o ~dao~6p!~e$6u!&selaq
aa"
la6pnq aieqy!q3saq iaq uauu!q uane6yn
:apenqs ap!aueu!j auawa6lv
unq !!z iep iuayaiaq q3s!leuoine la!u 60u
$!p iep uaJalelsuoy Jaiq3a uaiaow !!M .!!q
lam uay!Jq3sp unq u a p p q !!z ipiaona6
yaozJapuo aay uerr uaieqnsatt
S-N33llV

i.A. M. VAN DER DRIFT-VAN NI1

1

I van 4

aantal

taalden.

ging, schoonmaakartikelen). Sommi$em
qav,en on,geveex W?&van hun inkomen
- Me4r.$an;cajt~anderen besteedden meer
Ikvan hun inkomsten aan huis.E@ze. uitgaven bleken niet papcpipet de irkornsten die man
wwp,aong,gdeze groep besteedde
&Jd&het&meeste.>geld aan deze
+v&n ongeveer W.- sneetjes braod~,dan b m ik e r morgen
~ea~%ewerUoze
alleen- weer vier halen" en mn vrouw van $0
jaar: .Er zijn van die kleine, potjes Hek.
maar daar betaal ie nag meer voor den
voor eeq groot blik." Bij de meesten id er
sprake van een zekere nonchalance Een
aanzien van het koken. Men meent zich
dit te kunnen permitteren ohdat m n alleen is. Een v r w w van' fiO: ,Je denkt wat
ee.n,.onzin voor mij alleen kgken." Een
!iyab~@n:XOi,Het warme eten gebruik ik
,wel. eens, in de kantine op mijn werk of
g&@,s b i b ~ j j moeder."
n
l

Op de vr&j welke ducdhame g~ea_ds@n
men aprnisbaar achtte in,.~q~si.e,%i~e,c-.~

Verandering i n de financiële situatie:
,,Ik vind mijn situatie erbarmelijk. Een
mens van deze tijd, die toch bi
ven heeft het moeilijk"
,,.~
(alleenstaande vrouw 46 jaar).
De huidige economische situatie i n Nederland betekent voor velen een onstabiele situatie. 26 van de 38 alleenstaanden zeiden het laatste jaar een verandering i n hun financiële situatie te
hebben ondergaan; voor 24 was dit een
verslechtering, voor 2 een verbetering.
De verslechtering is bij 10 respondenten
veroorzaakt door werkloosheid of gedeeltelijk ontslag. Bij de beoordeling van de
mate van tevredenheid over de eigen situatie overheersten de oordelen ,,slechtm
en ,,matigr'. Hoewel de situatie voor velen op dit moment al niet rooskleurig
was, hebben wij gevraagd hoe men dacht
een verdere inkomensdaling op te vangen. Drie ondervraagden gaven onomwonden te kennen dat dit voor hun een
onleefbare situatie zou zijn. Een 67-jarige
man: ,,Dan ga ik hier kapot, dan kan ik beter direkt naar het kerkhof gaan", een 35jarige vrouw: ,,Als ik i n zo'n uitzichtloze
situatie terecht kom, dan stap ik er zonder
drama uit."
De meesten zien echter nog wel bezuinigingsmogelijkheden. Tijdschriften en
kranten komen het eerst i n aanmerking,
daarna volgt de auto. Van de 13 autobezitters verklaren er 10 deze aan de kant te
willen doen. Genotmiddelen, met name
sigaretten, worden door nog eens 10
mensen als mogelijke bezuiniging opgegeven.

'

We hebben eveneens gevraagd waarvoor
een eventuele stijging van het inkomen
bestemd zou worden. In de laagste inkomensgroep noemde de helft van de respondenten de verbetering van de woning
of wechuizen naar een andere woning. Bij
'~!,eze ihkon;)ensgroep werd ook de wens
& a j e g ~ u i t nieuwe kleding te kunnen ko-

kenden ga;en
i e i d e r de .voorkeur aan
een aangenamere tijdspassering en gaven het extra geld graag uit aan aktiviteiten buitenshuis.
I n vergelijking met de alleenstaanden
j de financiële situatie bii de oaren uit
het onderzoek veel stabiel&. v a n de 14
ondervraagde
paren
antwoordden
slechts 2 paren dat er de laatste jaren financiele veranderingen waren opgetreden. Het gedrag bij financiele veranderingen week niet af van dat van alleenstaanden.
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Konklusies
De leefsituatie van alleenstaanden v
schilt van die van paren. Mensen ontmoeten, sociale kontakten leggen is voor
iedereen belanariik: voor alleenstaanden
is het een dagecjk'sé zorg. Zij geven tweemaal zoveel geld uit aan bloemen, kadeaus, vervoer en uitgaan. Bovendien
bleken zij meer belang te hechten aan
kommunikatiemiddelen als telefoon, radio en t . ~ .
Onze vooronderstellingen over de verschillen in besteding tussen alleenstaanden en paren, bleken niet overal te kloppen. Alleenstaanden bleken met name
minder uit te geven aan kontributies aan
verenigingen; daarentegen besteedden
zij meer huishoudgeld dan wij verwachtten. Opvallend waren de hoge bedragen
die zij uittrokken voor drank en sigaretten.
Geen eenduidige verklaring hebben wij
voor het feit dat de totale uitgaven de inkomsten steeds overtroffen. Dit lijkt een
zorgelijke situatie. Niet alleen stond eenderde van de alleenstaanden regelmatig
,,roodm, maar ook de anderen bleken over
weinig financiële reserve te beschikken.'
De werkloze alleenstaanden hadden het
duidelijk het moeilijkst. Zij missen de uit
het werk voortvloeiende sociale kontakten. Mensen m,et werk hebben het voordeel dat sociale kontakten op de werkplek
niet o m extra uitgaven vragen. Met kontakten daarbuiten is dat vaak wel het~geyal. Het over en weer geven van kadeaus,
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IFHE, een voorbericht
Konferentie van de Europese Regio van de International Federation for Home Economics
thema: ,,The Young European"
tijd: 10-13 april 1985
onderwerpen o.a.: ,,continuing education",
,the young consumer" en ,equal or unequal
opportunities"
plaats: Sheffield City Poiytechnic, Toilev
Site, Sheffield, S 174 AB, England
nadere inlichtingen: sekretariaat Werkgroep Internationale Kontakten. A. van der
Meer, 08370-82509 (tijdens werkuren).

Home Economics Israel Style

kers van de universiteiten van Jerusalem en
Tel Aviv, wordt de gelegenheid geboden om

uari 1985

rechtstreeks bij het reisbureau Near East
Tours (NET), Rokin 9-15, Amsterdam, tel. 020243350.

Subsidie voor onderzoek naar
rolwisseling
De Rockefeller Foundation nodigt onderzoekers uit om voorstellen in te dienen voor onderzoek naar de gevolgen op lange termijn
van rolwisseling op de
eniin
huishoudens. De Foundation stelt hierbij subsidies van $15.000.- tot $30.000.- in het
vooruitzicht.
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