Kacwner&nwntwe~nen
partners in tradltionele huiahoudens: relatiaf
lage leehijd, relatief hoog opleidingsniveau,
relatW kleine huishoudena en relatief hoog
huishoudinkomen Wdws. 1981).
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zamenlijkheidl~ndiv~dualiteit
van het flnancleel
beheer van twee-verdleners. Pahl onderscheidt vier categorieen van flnancleel
beheer:
1. the "whole wage" system, d ~systeem
t
van
financ~eelbeheer komt voor in huishoudens
ult de lagere mkomensklassen waar de vrouw
de taak heeft het geld te verdelen over de versch~llendeposten;
2. the "allowance system", dat gehanteerd
wordt In huishoudens uit de hogere lnkomensklassen, waar de vrouw huishoudgeld
krijgt terwijl de man verantwoordelijk is voor
de rest van het inkomen;
3. "shared management", al het geld wordt in
een gezamenlijke "pot" gestopt en beide partners kunnen erbij;
4,the "independent management" system;
dit systeem is gebaseerd op twee inkomens.
Beide partners hebben gescheiden verantwoordelijkheden en geen van de partners
heeft toegang tot alle fondsen.
Pahl beweert dat hoe meer inkomen er in een
huishouden door een individu wordt ingebracht, des te groter zijn of haar beslissingsmacht is. Oftewel de machtsbalans tussen
man en vrouw komt tot uitdrukking in hun
controle over economische middelen.
De omschrijving van het "independent management" impliceert al het twee-veidiener zijn,
maar sluit situaties uit of is daar tenminste
niet duidelijk over, waarin de beslissing van
de een afhankelijk is van de wensen, etc. van
de ander (onderlinge afhankelijkheid van de
nutsfuncties).
I
Om in situaties van onderlinge afhankelijkheid
meer inzicht te bieden is allereerst een indeling gemaakt naar individualiteit en gezamenlijkheid op het niveau van de activiteit
(wat doen partners samen of individueel op
. het gebied van financieel beheer), op het niveau van het bezit (welke bezittingen heeft
men individueel dan we1 gezamenlijk) en het
Tabel 48. Index* consumptie-georienteerdheid.
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Tabel 5. Dominantie (X) van gezarnenlijkheid respectievelijk individualiteit in activiteit, bezit en menina.
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niveau van de mening (In hoeverre is men h
met elkaar over financiele zaken eens). VE
schillende variabelen zijn in deze analyse b
trokken. In tabel 5 staan deze variabelen p
analyse-niveau (activiteit, bezit en mening) o
gesplitst. In de laatste twee kolommen stab11
de resultaten van de analvse vermeld.
De verwachting dat twee-verdieners hun
financien volgens het "independent management" systeem voeren, wordt niet bevestigd,
zoals in de tabel 5 te zien is:
Op het gebied van de activiteit (het betalen
van kosten, het lenen, sparen, adminlstreren
en plannen) wordt veel gezamenlijk gedaan
maar ook veel individueel. Het betalen van
verschillende kosten gebeurt vaak gezamenlijk, het sparen vaker individueel, terwijl het
doel waarvoor gespaard wordt vaak door beiden is vastgesteld. Het administreren gebeurt
vaak individueel maar het plannen weer vaker
gezamenlijk. Het lenen wordt vaker individueel gedaan terwijl het geld van de lening
weer gezamenlijk besteed wordt.
Dat sparen en lenen meer individueel gebeurt
is onder meer toe te schrijven aan belastingwetgeving en het feit dat leningen aan personen verstrekt worden. Van belang hier is vooral de gezamenlijkheid in de bestemming van
de gelden.
Bezittingen heeft men meer individueel dan
gezamenlijk. Hetzelfde geldt voor het bezitten
van bankrekeningen. Verzekeringen heeft men
weervaker gezamenlijk.
Op het gebied van de mening is we1 veel
overeenkornst aangetroffen. Men is het vaak
met elkaar eens. De respondenten hebben
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groten) zijn bezigheden die niet veel voorkomen bij twee-verdieners. Het administreren
gebeurt voornamelijk door middel van het bijhouden van de bank- of giroafschriften, en
soms met behulp van een huishoudboek dat
wordt bijgehouden door de vrouw. Plannen
komt nog sporadischer voor.
Het plannen en administreren hangt we1 duidelijk samen mqt de verschillende dimensies
van het spaargedrag. lndien men een planning
maakt of administreert, dan spaart men vaker
met een doel voor ogen of een vast bedrag per
periode. Zuinige mensen plannen of administreren, in tegenspraak met de conclusies van
Schmolders, niet vaker dan royale mensen.
Het gevoel van subjectieve bewegingsvrijheid, is in ons onderzoek vertaald in hoeverre
men tevreden is met het eigen inkomen. De
respondenten ervaren het eigen inkomen over
het algemeen als voldoende tot ruim voldoende; grote bedragen die men ineens krijgt,
spaart men en gebruikt men niet voor de
dagelijkse uitgaven.
Volgens Schmolders sparen mensen eerder
met een doel voor ogen, wanneer zij het inkomen als onvoldoende ervaren. In het twee-verdiener onderzoek blijkt dat alleen voor de man
te gelden. Door de vrouw wordt juist vaker gespaard als zij het inkomen als ruim,voldoende

en woonlasten. De vrouwen betalen vaker de
huis~nrichtingen eigen kled~ngen schoeisel.
Mannen lenen vanwege hun grotere leencapac~teitfrequenter dan vrouwen. 43.6% van de
vrouwen en 61,0% van de mannen uit de
onderzochte groep twee-verd~enershebben in

hebben in het afgelopen jaar we1 eens een s
dotekqrt gehad, maar de mannen ervaren
als minder problematlsch dan de vrouwen.

Hoewel er nlet veel volgens bedrljfseconomlsche criter~agepland wordt b~nnenhu~shoudens met twee-verdienende partners zijn er
toch enkele opvallende zaken naar voren gekomen. De dagelijkse uitgaven worden vaker
door de vrouw gepland evenals de post
kleding en schoeisel. Mannen houden alle

Mannen noemen z ~ c hroyaler
ler genoemd (door hun partn
wen die voornamelijk als
Uit het onderzoek zijn enkele opva~~end;;fGr- kant" worden gekwalificeerd.
schillen in het financieel beheer van vrouwen
Mannen zijn vaker in het be
en rnannen naar voren gekomen.
In de omgang met de individuele bankrekeningen zijn geen significante verschillen opgemerkt tussen mannen en vrouwen, echter in
de bmgrng met de gezamenlijke rekening
(aanwezig in 76.3% van de onderzochte huishoudens, N = 165) wel. De vrouw haalt doorgaans een groter bedrag van deze rekening en len en sieraden.
doet dit ook regelmatiger. De vrouw doet dan
ook meestal de boodschappen.
Sparen wordt iets meer door vrouwen gedaan
dan door mannen; 74,9% van de vrouwen en
89;1% van de mannen uit de onderzochte
groep emart. Vrouwen sparen iets vaker met
:een doel v m r ogen en ook wat vaker een vast
bedrag'per p e r i d d m de man.
Ook Mjshet bataten van verschillende kosten

Verschillen tussen man en vrouw
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de aard en hoogte van de inkomsten wellicht
overdreven, maar in elk geval zijn ze niet arm.
HW finrncieel beheer van twee-verdieners
w o d t gekenmerkt door het "interdependent
management system". Er is meer dan ge-
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