Het begrip budgetvoorlichting zal de meeste huishoadkundigm niet onbekend zip.
Toch zullen er onder hen sok vclen zijn die niet precies weten wat zij zlch kierbij in de
praktijk moeten voorstellen. Konkrete mvulling van dlt begrlg wekt al gauw de
associatie met het bijhouden van een kas- of huishsudboekje op. De problematiek die
echter vaak achter de dor lijkende cijfers schuil gaat rechtvaardigt mhns inziens het felt
dat de budgetvoorlichting tot een belangrijk aandachtsgebied werdt van zowel
overheids- als wetenschappelijke instellingen.
Dat deze ontwikkeling zo laat op gang gekomen is mag toch we1 enigzins verbazend
en
heten. In het bedriifsleven vormen aktiviteiten als b u d ~ t t e r e n budgetbeheersing
,
budgetbewaking een onmisbaar onderdeel van het bekd. De hgrotingstechni&.n
staan op een hoog peil en ontwikkelen zich nog steeds verder. In het huishouden echter
(door sommigen ook opgevat als een ekonomische prduktie-eenheid) heeft deze
ontwikkeling niet plaats gevonden: in de meeste huishoudens ontbreekt een financiele
Terwijl cen bedrijf zonder raming en beheersing van de kosten geen lang
schoren zou zijn, ligt dit in het huishouden anders. Niettemin kan ook een
el huishouden failliet gaan en de praktijk leert dat hier in tocnemende mate
van is. Hetzelfde geldt voor het aantal gevallen van loonbeslag en schulduit de financiele moeilijkheden voortkomt mag evenrnin
geringe bebendheid met de institutionele hulpverlening in
heden onttrekt een groot deel van deze problematiek zich
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Het zal duidelijk zijn, dat deze premissen lang
huishoudelijk handelen ligt in veel gevallen geen do
Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat me
doeleinden die men in de huishouding nastreeft,
invloeden een belangrijke rol blijken te spelen bij d
Verwacht mag worden dat door een meer bewuste huishoudvoering, waarbij men
een beter inzicht heeft in de eigen doeleinden, de mogelijke alternatieven en de hieraan
verbonden konsekwenties, een aanzienlijk hoger welzijnspeil bereikt kan worden.
Door middel van budgetvoorlichting wordt getracht de mensen te helpen zich bewust
e worden van hun behoeften, deze behoeften duidelijk af te bakenen in het licht van de
)eschikbare middelen en de wijze waarop men zijn behoeften het best kan vervullen. Bij
let geven van budgetvoorlichting dienen een aantal randvoorwaarden gesteld te
vorden:
I. participatie van de adviesvragers. Door de participatie van de adviesvrager bij het
)pstellen van het geldbestedingsplan, dat meer gericht is op het kader en de richtlijnen
Ian op de konkrete invulling van de cijferopstelling, wordt bevorderd dat de adviesvra;er in staat is eigenhandig zijn budget hij te stellen wanneer veranderingen in zijn
evenssituatie hem daartoe aanleiding geven.
1. vrijblijvendheid van de adviezen. Volgens LEMELSEN
(1969) doet deze beperking geen
lfbreuk aan de effektiviteit van de adviezen. Door de vrijblijvendheid blijft er ruimte
wer voor korrekties op het budget. Indien het advies onder het voorbehoud gegeven
~ o r ddat
t het enkel en alleen het algemene orienteringsvermogen helpt te verbeteren,
~evorderthet advies het kritisch meedenken van de adviesvrager. Slechts dan kan deze
le voor- en nadelen van de hem aangeboden planning afwegen.
:. het dynamisch karakter van de adviezen. Een budgetadvies kan nooit voor eens en
roor altijd gegeven worden. Veranderende situaties vereisen nieuwe antwoorden op
mde of nieuwe problemen. In elke levensfase is een herverdeling van het beschikbare
,nkomen noodzakelijk, omdat de verhoudingen van de verschillende uitgavenpqsten
veranderen.
Voorlichtende instanties

.

In Nederland zijn er op het ogenblik 3 instanties die zich specifiek met ae magervoorlichting bezighouden: het Gezinsbegrotingsinstituut (G.B.I.), het Voorlichtingsinsti+.uutvoor het Gezinsbudget (V.I.G.) en de Stichting Economisch Huishoudelijk Beheer
:E.H.B.). Het Gezinsbegrotingsinstituut werd in het begin van de jaren vijftig opgericht
)p initiatief van de Spaarbankbond. Reeds spoedig sloot een aantal andere (spaar))anken zich hierbij aan. Toen in 1965 de later erbij gekomen banken zich na een
~erschilvan inzicht met de Spaarbankbond terugtrokken, moest het Gezinsbegrotingsnstituut op bescheiden schaal verder. De reduktie van het Gezinsbegrotingsinstituut
3tond minof meer aan de basis van de oprichting van de Voorlichtingsinstituut voor het
Fez@sbudget in 1968. Het V.I.G., dat een veel ruimere opzet dan het G.B.I. kreeg, werd
:esubsidieerd door de uit het G.B.I. uitgetreden banken. Inmiddels had zich in her.
nid+n van de jaren zestig op het gebied van de gezinsbudgettering een werkgroep
&o+omisch Huishoudelgk Beheer gevormd, die uiteindelijk in 1972 zeu leiden tot de
3pricbtingvan de,Stichting E.H.B..(VERHOEF,
1979).Naast de drie genoemde instanties
~eg~ven:.ook.de
Sociaal-Economische Voorlichtingsdiensten (S.E.V.) van de drie cen.. >$, ,.>. ,:.. ., '.
p',
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trale landbouworganisalies en de Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande (H.V.P.) zich op het terrein van de budgetvoorlichting.

(

Verschillen in werkwijze
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De voornaamste verschlllen tussen het G.B.I., het V.I.G. en Stlchting E.H.B. laten zich
als volgt ~mschripen.Zowel het G.B.I. als de Stlchtmg E.H.B. richten zich op de
dlrekte voorhchting. Het G.B.I. geeft uitslultend schriftelike adviezen, eventueel aangevuld met telefonlsche Informatie. Daarnaast verzorgt zij voor verschillende soorten
groepen (zowel kader als niet-kader) lezingen op het gebled van de gezinsbudgettering.
De Stlchtlng E.H.B. geeft voornamelijk mdiv~duelebudgetadviezen. De gegevens,
nodlg voor het opstellen van het advies, worden In een mondeling gesprek met de
adv~esvrager achterhaald, waarna het uitgewerkte advies schrifteliJk toegestuurd
wordt. Evenals het G.B.I. verzorgt de Stichting E.H.B. ook lezingen en kursussen;
daarnaast geeft zy ook schriftehjk voorlichtingsmateriaal uit over diverse onderwerpen op het gebied van de gezinsbudgettering. Het V.I.G. beweegt zlch meer op het
gebled van de bewerklng van statist~schegegevens ten behoeve van voorlichtingsmateriaal en het verrlchten van wetenschappehjke studies dan op het gebied van de dirfkte
voorlichting zelf.
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De betekenis van een budgetadvies
Om een inzicht te verkrijgen in de waarderingen het effekt van de budgetvocarl
heeft het Ministerie van C.R.M. e m onderzoek hiernaar gefinancierd (VANRIJNVAN
ALKEMADE,
1978). Het onderzoek had betrekking op de adviezen die de Stieslting
E.H.B. in 1977 heeft gegeven. Het onderzoek koncentreerdezich @.a.ronclomde w a a g
'Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om een budgetadvies efkktief te makw?
Een dergelijk inzicht is niet alleen van belang voor de voorlichtende instanties zelf,
maar ook voor de overheid, die in de weIzijnssektor een groot aantal bwlpverleningsprogramma's subsidieert. Onderzoek naar het effekt van deze hulpverlening
kan, zeker in een tijd van bezuinigingen, tot een meer evenwichtige besluitvoming
EN VANRIJNVAN ALKEMADE,
1979). Uif het onderzoek bleek dat
bijdragen (KAPTEYN
voor ruim 70% van de adviesvragers het budgetadvies geheel of gedeeltefijk van nut is

inkomensklasse bevond zich een groter percentage aanvragers voor wie het

hting E.H.B. hadden gewend.

eantwoording van de eerste vraag kan in de eerste plaats gesteld worden dat de

1 van haar aanvragen uit de lage inkomensgroep. Niettemin doen ook
uit de hogere inkomensgroepen een beroep op haar, met name in schul-

budgetadviezen bleek dat ruim eenderde van de in het
iezen betrekking had op personen die niet aan het arbeids-
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Daarbij valt op te merken dat de schuldenlast steeds groter wordt. Bedr

getvoorlichting in de toekomst

E. M. V A N R l l N V A N A L K E M A D E

Bij het opzetten van het nieuwe instituut zal naast meer bekendheid ook de 'toegankelijkheid' van de voorlichting een belangrijk uitgangspunt moeten zijn. Het instituut
zal daartoe een regionale opzet krijgen. Uit efficiency overwegingen zal bij de regionale
opzet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande voorlichtingskanalen
en deskundigheid
(Nederlnndse Gezinsraad, 1978). De taken die het NIBUD zal dienen
te vervullen kunnen in een viertal groepen worden onderverdeeld.
- onderzoek en dokumentatie. Ten behoeve van de individuele en groepsvoorlichting,
alsmede ter verbetering van het onderwijs en vorming zal het onderzoek op het
gebied van de budgetvoorlichting aanzienlijk uitgebreid moeten worden.
- voorlichting. De budgetvoorlichting zal op verschillende manieren en nivo's gegeven
moeten worden. Naast preventieve voorlichting via de massamedia en de uitgifte
van voorlichtende brochures, zal het noodzakelijk zijn de bestaande individuele en
groepsvoorlichting uit te breiden.
- onderwijs en vorming. Aangezien Ret NIBUD gebruik wil maken van bestaande
voorlichtingskanalen, zal het degenen die de budgetvoorlichting als (neven)funktie in
dienst van andere instellingen gaan verzorgen, moeten opleiden en bijscholen. Er zal
daarbij gestreefd worden naar samenwerking met bestaande opleidingsinstituten.
Een belangrijk deel van de voorlichtingzal ook op scholen en andere opleidingsinstituten plaats vinden.
- klachten- en signaalfunktie. Het nieuwe instituut zal als klachtenbureau gaan fungeren met betrekking tot de werkzaamheden van met name instellingen die zich met
financiele dienstverlening bezighouden en daarbij gegevens van het nieuwe instituut
In opzet zal het NIBUD k ~ h n e nuitgroeien tot een belangwekkend en gezaghebbend
instituut. Door een grotere bekendheid en 'status' van de budgetvoorlichting zal dit een
belangrijke bijdrage aan de oplossing van een aantal belangrijke maatschappelijke
problemen kunnen leveren.
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