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maximaal f 28.24 vt~jgesteld.Het vrij te laten
vermogen is voor alleenstaanden f 4.800,-.
Voor echtparen gelden achtereenvolgens de
volgende bedragen: f 427.25, f 52,50 en
f 9.600,- (alle bedragen per 01-01-1986).

Zak- en kleedgeld
Het LOBB (Landelijk Overleg Bewonerscommissie Bejaardentehuizen) ontvangt veel reacties van mensen die de hoogte van dit zak- en
kleedgeld te laag vinden zowel voor alleenstaanden als voor echtparen. Daarom is met
het COSBO, het Nibud en de LU, vakgroep
Huishoudkunde, een vragenlijst ontwikkeld
o m meer inzicht in de problematiek rond de
hoogte van het zak- en kleedgeld te krijgen.
Een vragenlijst, die ook bruikbaar zou moeten
zijn voor andere categorieen senioren. Over
de problematiek rond de hoogte van zak- en
kleedgeld wordt hieronder verslag gedaan.
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In december 1985 en januari 1986 zijn 35 gesprekken gehouden in 5 verschillende tehuizen. Van deze 35 respondenten waren 29
alleenstaanden en 6 gehuwden. Van de 29
alleenstaanden betaalden 5 hun verblijf in het
tehuis geheel zelf. Omdat de alleenstaande
zak- en kleedgeldontvangers een groot aandeel van de respondenten vormen (24) is een
analyse van het materiaal op deze groep uitgevoerd. Natuurlijk dienen alle resultaten met
grote voorzichtigheid geinterpreteerd te worden, daar de omvang van de te analyseren
groep klein is. Het onderzoek is dan ook verkennend van aard.
Van de alleenstaanden die zak- en kleedaeld

ontvangen hebben er 13 noolt de kosten van
het verzorgingstehuis zelf moeten dragen.
Van de 11 die dit ooit wel eens hebben moeten doen, hebben er 5 het hoogstens een paar
maanden gedaan en 6 hebben dit gedurende
1.5 tot 5 jaar gedaan.
Het zelfbetalen is niet significant afhankelijk
van leeftijd en duur van verblijf in verzorgingstehuis.
Ook is er gekeken naar de leeftijd waarop men
in het verzorgingstehuis is gaan wonen. Zij die
nooit de kosten volledig zelf hebben moeten
betalen zijn er op gemiddeld 74-jarige leeftijd
in gekomen. Dit geeft een beeld dat niet verwacht werd. Het is des te opmerkelijker als we
dan naar de gemiddelde leeftiid kiiken waaroo
men in het tehuis is gaan wonen b a n hen die
1.5 jaar of langer de kosten volledig zelf hebben betaald. Deze is 78,7 jaar ín=6). Een m o i
~ e l i i k everklarina voor het zoiuist beschreven
;er&hijncel
zo; kunnen zijn dat zij die phët
financieel ruimer hebben meer mogelijkheden
hebben om zelfstandig te blijven wonen, OB;danks de behoefte aan hulp, dan zij die de
financiële middelen niet hebben. Een a o d ~ r p
verklaring zou kunnen zijn, dat zij die <bef
financieel ruimer hebben langer zelfstandig
blijven wonen dan zij die hef financieel niiH"d%
hebben omdat het wonen in een verrorgingstehuis ten koste gaat van de eigen financiën.

.

v#

staand staatje:
pensioen
vakantiegeld
vergoeding premie
ziektenkostenverzekering
vergoeding voor de auto
taxikosten (incidenteel)

17x
21 x
7x
7X
IX

Uitgaven
Wat doen deze tehuisbewoners nu met hun
geld, hoe geven ze het uit? En vooral: hoe
waarderen ze hun inkomsten?
De respondenten kregen een uitvoerige vragenlijst voorgelegd, die zij tijdens het gesprek
beantwoord hebben op grond van eigen
schattingen, notities, rekeningen e.d.
Bij de uitgaven is onderscheid gemaakt tussen
de min of meer vaste uitgaven en de min of
meer variabele uitgaven. Hoeveel wordt uitgegeven aan de vaste uitgaven staat in tabel 1.
Telefoon komt naar voren als een belangrijke
uitgavenpost. Toch is dit bedrag nog vrij laag:
in Nederland wordt gemiddeld zo'n f 40,- per
maand aan telefoon uitgegeven. Dat het bedrag vrij laag is komt door het feit dat een aantal respondenten geen abonnementskosten
heeft; ze bellen uit de hal van het tehuis en
soms worden de abonnementskosten door de
familie gedragen.
Veel respondenten geven geld uit aan luisteren kijkgeld. Over het algemeen vindt men het
een hoog bedrag, maar voor velen is het idee
zonder t.v. te zitten nog erger.
Opvallend is het lage bedrag dat aan een dagblad wordt uitgegeven. Een abonnement op
de krant kost toch al gauw f 25,- per maand.
Dat dit bedrag zo laag ligt komt door de inventiviteit van de respondenten: 7 van de 11 respondenten lezen met anderen samen een dagblad.
Tabel 1. Gemiddelde uitgaven aan min of meer vastewSPen in guldens per maand.
n

'

aantal
respondenten
dat geld
uitgeeft (abc.)

gemiddelde
uitgave door
ieder die
wat uitgeeft

staat intabel 2. Uit deze tabel blijkt duTdelijk
het belang van de poet "boodschappen".
Onder deze post vallen uitgaven aan eten en
drinken, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen.
Bij de tehuizen zijn veelal winkeltjes, waar
men dit soort boodschappen kan doen. De tehuizen verstrekken vaak ook bonnen of punten. Deze bonnen hebben een bepaalde
waarde (zo'n f 15,- a f 20,- per maand) en
kunnen als betaalmiddel in de winkeltjes gebruikt worden. De manier waarop het bonnensysteem werkt verschilt van tehuis tot tehuis.
Er wordt maar door weinig mensen gerookt,
maar als men rookt kost dit veel geld. Een andere belangrijke post, niet alleen in hoogte
maar vaak ook gevoelsmatig, zijn de uitgaven
aan cadeautjes voor de kinderen en met name
voor de kleinkinderen. Voor velen hoort het bij
het opa en oma zijn om cadeautjes te kunnen
geven aan de kleinkinderen.

Sparen
Op de vraag of men spaart wordt heel verschillend gereageerd. Slechts twee respondenten zeggen te sparen. Van de respondenten die niet sparen geeft een deel aan dat ze
het niet meer nodig vinden om nog te sparen.
Een ander deel vraagt zich af waarvan ze moeten sparen. Zestien respondenten hebben nog
spaargeld waarvan er negen meer dan 1.500
gulden aan spaargeld hebben. Acht respondenten zeggen geen spaargeld te hebben.
Hoewel men het geen sparen noemt, reserveert men wel (bijvoorbeeld voor "kleine inventarisuitgaven").
Achttien respondenten hebben een uitvaartverzekering. Vaak zijn deze verzekeringen afgesloten toen men nog veel jonger was. Een
uit te keren bedrag van 500 gulden vond men
toen al heel wat, terwijl 500 gulden voor een
mig nu W weinig is. Vandaar, dat, inn klein bedraa uitaekeerd
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ZAK- EN KLEEDGELD

zal kriigen in geval van overlijden, er ook gevraagd is of men toch geld voor de begrafenis
heeft vastgezet. In totaal hebben twaalf respondenten geld vastgezet voor de begrafenis,
waarvan vier geen Begrafenis- of uitvaartverzekering kebtsen. Re3ten nog twee respondenten die in het gelheel geen finaneiele voorzorgen hebben getroffen of hebben kunnen treffen. Deze beide respondenten hebben echter
we) apaargeld dat meer d m 1.500 gulden bedraagt.
Bij de desbetreffende vraag en dus ook bij de
antwoorden, doet zich het probleem voor, dat
t mensen ~ e l dhebben vastgezet voor de begrayenis en dan de volgende vraag (Heeft u
nog spaargeld) met nee beantwoorden. Daarom zitten er mogelijk vertekeningen in de antwoorden. Dit hoeft echter niet het geval te zijn.
Een mogelijkheid ts dat de verzorgingstehuisbewoner een bedrag tot 5.000 gulden heeft afgedragen voor de begrafenis aan een begrafenisonderneming. De begrafenisonderneming
beheert dit geld en verzorgt t.z.t. de begrafenis
van de betrokkene. De betrokkene kan echter
zelf niet meer aan het geld komen.
In totaal zijn de gemiddelde uitgaven iets lager
dan de gemiddelde inkomsten. Voor dit verschil zijn een aantal verklaringen mogelijk:
er is in het onderzoek niet naar alle uitgaven (bij. vakantie) gevraagd,
de respondenten maken (te) voorzichtige
schattingen.

Waardering
In dit vooronderzoek zijn een aantal
waarderingsvragen
opgenomen.
Deze
waarderingsvragen beginnen met de vraag:
"Wat vindt u van de hoogte van het zak- en
kleedgeld?" Zestien respondenten zeggen het
?el var.esponondeni dat ze
sparen.
!e moeien nog
n 1.500
responlebben.
, resersine in-

iitvaartgen afas. Een
nd men
oor een
dat. injekeerd
iber.1986

zak- en kleedgeld onvoldoende te vinden, terwijl men gemiddeld toch geld overhoudt. Dit
wil echter niet zeggen dat men daarom niet te
weinig zou hebben. Op de vraag: "Indien u er
per maand f 25,- bij zou krijgen, waaraan zou
u dat dan besteden," wordt door twaalf mensen "grote pot" of "huishoudgeld" geantwoord. Hieruit blijkt dat men met name vindt
voor de gewone, dagelijkse boodschappen
(te) weinig geld te hebben.
Om wat meer idee te krijgen hoe men het inkomen waardeert zijn een aantal uitspraken
aan de respondenten voorgelegd. De resultaten van de antwoorden op deze uitspraken
staan in tabel 3.
Opvallend - in vergelijking met resultaten van
andere onderzoeken - is de vrij negatieve
reactie op uitspraak b: "Ik heb het financieel
beter dan ik het eigenlijk ooit gehad heb."
Men maakt zich echter niet vaak zorgen om
zijn financiële situatie ("te eten en te drinken
krijg je toch wel") en men vindt zijn financiële
situatie ook niet vrijwel hopeloos.
Er blijkt een enigszins tweeslachtige houding
uit de waardering van het inkomen. Men vindt
het inkomen te laag, maar men komt er toch
mee rond. Dat men zich weinig zorgen maakt
om de financiele situatie is te verklaren door
de levensfase waarin de respondenten verkeren: men hoeft geen toekomst meer op te
bouwen, of bijvoorbeeld een gezin te onderhouden. Er zijn geen dwingende financiële
verplichtingen meer.

Conclusies en aanbevelingen
Het doel van dit vooronderzoek had o.a. betrekking op het uittesten van de vragenlijst.
Het blijkt dat de vragenlijst, behoudens wat

Tabel 3. Resultaten inkomenswaarderinasuits~raken
- .

3

oneens

noch eens
eens
nochoneens

a. Mijn inkomen is zonder meer voldoende
om van rond te komen

13

O

7

4

b. Ik heb het financieel beter dan ik het
eigenlijk ooit gehad heb

17

3

2

2

c. Ik maak mij regelmatig zorgen om mijn
financiële situatie

15

5

3

1

d. Ik heb erge moeite om rond te komen met
mijn inkomen

1O

2

8

4

e Ik moet mij veel dingen ontzeggen die
ik belangrijkvind

anders

d
ca
1

20-40
40-55

55-70
78-85
85 en ouder

248 900

+ 75.4

kleine wijzigingen, goed werkt.
De gemiddelde leeftijd ven da respondamten is
ruim 81 jaar. een algemeen beeld i n verrare
gingstehuizen. Binnen de categorie "verrorgingstehuisbewoners behoren zij tot de actieven. In vergelijking met andere categorieën
ouderen in Nederland zijn zij zeer ontevreden
over hun bestedingsmogelijkheden. Relatief
veel respondenten zijn van mening dat ze erg
weinig geld hebben en dat ze moeilijk rond
kunnen komen. Desondanks komen zij wel
rond; slechts bij één respondent zijn de uitgaven groter dan de inkomsten.
Deze bejaarden hebben de schaarste van de
crisisjaren, de oorlog en de na-oorlog? periode meegemaakt als volwassenen; zij weten
wat het is zich te redden met (te) weinig geld.
Zij staan waarschijnlijk sterk onder de psychologische druk om schulden te vermijden; in
feite hebben zij ook weinig mogelijkheden o m
schulden te maken.

&+

De groep ouderen en met name de groep
%eer oude mensen" (ouder dan 85) zal in de
tbekomst sterk toenemen (zie tabel 4). Het zal
duidelijkzijn dat het noodzakelijk is te bekijken
w a h bewoners van bejaardentehuizen, maar
óok, zelfstandig wonende ouderen, als reële
bestedingsmogelijkheden hebben en hoe zij
deze bestedingsmogelijkheden ervaren.
Q-erzoek als dit is nog niet eerder gedaan,
f ë k i j l een blik op de toekomst duidelijk maakt
dat er-eerder meer dan minder vragen op het
gebied van inkomsten, uitgaven en bezuinigingen zullen komen. Wat dat betreft is het
ook zinnig aandacht te schenken aan de koppeling uitgaven-(vrije)tijdsbesteding., De koppeling is in de vragenlijst verwerkt; in dit artikel is hier niet nader op ingegaan.
De onderzoekers- willen pleiten voor een op
@&?re schaal u i a e r e n van dit type onderrzoek, niet alleen onder bewoners'van verzor&kg&huizén,
maar o& onder a f s t a n d i g
' aohende ouderen. Een dergelijk onderzoek
z&- duidelijk maken met wat voor keuzes
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